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«νερά βροντούνε στο γκρεμό
και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή
της Ρούμελης, τα ελάτια... »

Φ

θάσαμε ήδη στο μέσα του
Ιούνη και δεν έχω πάρει
είδηση ότι σε λίγο θα φύγει
ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
Μια εποχή που την περιμένω συνήθως με ανυπομονησία ένα ολόκληρο
χρόνο και όταν τελικά έρχεται δεν
την προλαβαίνω. Φέτος ειδικά, με τις
επαναλαμβανόμενες εκλογές, με την
Μέρκελ, τον Σόιμπλε, τη Λαγκάρντ
και τον Κασιδιάρη να με απασχολούν
κάθε βράδυ στην τηλεόραση και με
τους άπειρους λογαριασμούς και τα
χαράτσια να τα σκέφτομαι ακόμα
και στον ύπνο μου, τα πράγματα
είναι χειρότερα. Θα είμαι ευτυχής αν
ξεφύγω τελικά από την Αθήνα ένα
δεκαήμερο.
Και με όλα αυτά, πώς μπορώ να έχω
καθαρό μυαλό για να απασχοληθώ
επιτέλους με την σύνταξη του «Καστανιώτη»; Ευτυχώς, ένα μήνυμα που
διάβασα στον υπολογιστή μου και οι
στίχοι του ποιήματος του Ζαχαρία
Παπαντωνίου στην ιστοσελίδα της
Καστανιάς με φόντο το τρεχούμενο
νερό στην πλαγιά ήταν αρκετά για να
με ενεργοποιήσουν. Έφυγε η όποια
απογοήτευση με είχε καταλάβει και
στη θέση της μπήκε και πάλι η διάθεση για πάλη. Ας ξεπεράσω είπα
μέσα μου τα προβλήματα, όπως ο
γάιδαρος στην ιστορία που ακολουθεί
και ας αποτυπώσω τις σκέψεις μου
για το χωριό μου στο χαρτί. Να κάνω
δηλαδή κάτι ουσιαστικό, πάνω απ’
όλα η Καστανιά.
«Μια μέρα o γάιδαρος ενός αγρότη
έπεσε σε ένα πηγάδι.
Το ζώο φώναζε απελπισμένα για
ώρες κι ο αγρότης προσπαθούσε να
καταλάβει τι έπρεπε να κάνει. Στο
τέλος, αποφάσισε ότι το ζώο ήταν
γέρικο, και ότι τα έξοδα που απαιτούνταν για να το βγάλει από το πηγάδι
ήσαν πολλά. Δεν άξιζε τον κόπο να
προσπαθήσει να σώσει τον γάιδαρο.
Το μόνο που σκέφτηκε να κάνει ήταν
να τον θάψει ζωντανό. Κάλεσε λοιπόν
όλους τους γείτονές του να έρθουν και
να τον βοηθήσουν. Πήραν όλοι από
ένα φτυάρι και άρχισαν να πετάνε
χώματα στο πηγάδι.
Στην αρχή, ο γάιδαρος συνειδητοποίησε τι συνέβαινε και φώναξε
φρικτά. Μετά όμως, προς έκπληξη
όλων, ησύχασε. Λίγα φορτία χώμα
αργότερα, ο γεωργός κοίταξε κάτω
το πηγάδι κι έμεινε έκπληκτος με
αυτό που είδε.
Ήταν κάτι καταπληκτικό !!!! Με
κάθε φτυαριά χώμα που έπεφτε στην
πλάτη του, ο γάιδαρος τιναζόταν και
έκανε ένα βήμα προς τα πάνω.
Οι γείτονες του αγρότη συνέχισαν
να πετάνε φτυαριές χώμα πάνω στο
ζώο, κι αυτό κάθε φορά τιναζόταν κι
έκανε ένα βήμα προς τα πάνω. Πολύ
σύντομα, όλοι ήταν έκπληκτοι με το
(συνέχεια στη σελίδα 2)

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς Ευρυτανίας

Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Καστανιωτών
Ευρυτανίας, οργανώνει το Λαογραφικό Μουσείο της
Καστανιάς σε αίθουσα του 1ου ορόφου στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο χώρος είναι καθαρός, φρεσκοβαμμένος και
στα τέλη Ιουνίου θα τοποθετηθούν τα ειδικά κατά κάποιο
τρόπο έπιπλα για την έκθεση
των αντικειμένων.
Το παρόν δημοσίευμά
μας αποτελεί ένα ΚΑΛΕΣΜΑ
ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
προς όλους τους Καστανιώτες και Καστανιώτισσες που
έχουν προγονικά αντικείμενα στο σπίτι τους.
Θέλουμε να τους πούμε
ότι τα αντικείμενα αυτά, αν
τα δώσουν στο Σύλλογο, θα
αναδειχθούν στο χώρο που
θα τοποθετηθούν και να τους
βεβαιώσουμε ότι θα καταγραφούν σε ειδικό βιβλίο και θα
εξακολουθούν να εμφανίζονται-αναφέρονται
ως ιδιοκτησία
έ
δ
ί
τους.
Επίσης, θέλουμε με λίγα λόγια να αναφερθούμε στα αντικείμενα που φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε και στο σκοπό
για τον οποίο θα τα εκθέσουμε. Πρωταρχικός σκοπός του
Λαογραφικού Μουσείου μας είναι η διάσωση και η προβολή
της λαογραφικής μας παράδοσης, του πολιτισμού του χωριού
μας και γενικότερα της περιοχής μας. Αργότερα πιθανόν το
υλικό που θα συγκεντρωθεί να μπορέσει να δώσει ερέθισμα
για έρευνα, μελέτη και καταγραφή της τοπικής μας ιστορίας.

Αναφέρουμε μερικά μόνο από τα αντικείμενα που μπορούν
να εκτεθούν: Χάλκινα, ξύλινα, γυάλινα και πορσελάνες που
εξυπηρετούσαν παλαιότερα την καθημερινή ζωή, εργαλεία,
σκεύη από παλιά επαγγέλματα, έπιπλα, παλιά βιβλία, υφαντά,
κεντήματα, πλεκτά, ενδυμακε
σίες, φωτογραφίες, έγγρασ
φα, όπλα και ένα σωρό άλλα
φ
που θα τα ανακαλύψετε
π
στην σπιτική σας οργάνωστ
ση και στα κειμήλια που
σ
παραμένουν χωρίς κάποια
πα
αξιοποίηση κλεισμένα στο
αξ
μπαούλο σας.
μπ
Σας παρακαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε σ’
π
αυτή την προσπάθεια που
αυ
με μεγάλο κόπο συντονίζει ο Σύλλογός μας. Επιζε
κοινωνήστε με τα μέλη
κο
του Δ.Σ. στο χωριό μας και
το
στην Αθήνα και δηλώστε
στ
τους την προσφορά σας.
το
Αυτοί
θα σας καθοδηγήσουν
και θα σας δώσουν όποια
Α
ίθ
θ δ ή
επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε.
Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι, για τον προσεχή Αύγουστο
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προγραμματίζει να κάνει εγκαίνια
στο Πολιτιστικό Κέντρο και στο Λαογραφικό μας Μουσείο
και ταυτόχρονα την ίδια ημέρα (πιθανή ημερομηνία είναι η
17η Αυγούστου) στον ίδιο χώρο θα γίνουν μουσικοχορευτικές
εκδηλώσεις. Αναλυτικά και οριστικά θα ενημερωθείτε για το
πρόγραμμα των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων στο επόμενο
φύλλο μας που θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου.

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
στον Δήμο Καρπενησίου

Κώστας Κoντογεώργος

Θανάσης Φέγγος

Οι εκλογές της 6ης Μαΐου όχι μόνο δεν
έδωσαν Κυβέρνηση στον τόπο μας, αλλά
κατάφεραν και μας γέμισαν με ανησυχία,
αβεβαιότητα και αγωνία για το μέλλον.
Το νέο ραντεβού στις κάλπες δόθηκε για
την 17η Ιουνίου 2012 και ελπίζουμε τώρα
που διαβάζετε αυτό το άρθρο και είναι
παρελθόν και αυτό το γεγονός να είστε
επιτέλους χαμογελαστοί και αισιόδοξοι.
Ας δούμε όμως τα πολιτικά δρώμενα στο
Δήμο Καρπενησίου πριν την 6η Μαΐου, τα
αποτελέσματα και ποιοι πήραν το χρίσμα
για την μάχη της 17ης Ιουνίου. Ο Θανάσης
Φέγγος, υποψήφιος με τη Δημοκρατική
Συμμαχία (Αντιδήμαρχος στο Δήμο μας και
πρώην Δήμαρχος Προυσού), ο Κώστας Κο-

ντογεώργος με τη Νέα Δημοκρατία (πρώην
Νομάρχης στο Νομό μας) και ο τ. Βουλευτής
Ηλίας Καρανίκας με το ΠΑΣΟΚ, ήταν τα
κύρια πρόσωπα που έδωσαν την μάχη
αυτών των εκλογών και διεκδίκησαν την
έδρα στο Νομό μας. Μεγάλος νικητής(έστω
και προσωρινά) ο Κώστας Κοντογεώργος.
Το κόμμα του, η ΝΔ, πήρε 3407 ψήφους
και ο ίδιος 2640 σταυρούς. Δεύτερο κόμμα
αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ με 3087 ψήφους
και 1681 σταυρούς για τον Ηλία Καρανίκα
και τρίτο η ΔΗΣΥ με 2972 ψήφους και 919
σταυρούς για τον Θανάση Φέγγο.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι είχε
προηγηθεί την Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, η
παραίτηση του Αντιδημάρχου Καρπενησί-

Ηλίας Καρανίκας
ου κ. Θανάση Φέγγου, τόσο από τη θέση
του Αντιδημάρχου όσο και από αυτή του
Δημοτικού Συμβούλου Καρπενησίου. Με
απόφαση του Δημάρχου, νέος αντιδήμαρχος ορίσθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος
Καρπενησίου, Παντελής Χαλκιάς.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας
Μπακογιάννης δήλωσε: «Θα ήθελα να
ευχαριστήσω από καρδιάς το Θανάση
Φέγγο για τη συνεργασία μας και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Δήμο
Καρπενησίου όλο αυτό το διάστημα. Η
απόφαση του Θανάση να παραιτηθεί για
λόγους ηθικούς, δεδομένης της πρόθεσής
του να πολιτευτεί στις επερχόμενες εκλογές
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

«νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια... »
(συνέχεια από τη σελ. 1)

γαϊδούρι που είχε φτάσει στην
επιφάνεια του πηγαδιού.
Και το απαραίτητο ηθικό δίδαγμα της ιστορίας αυτής: Η
ζωή μπορεί να φέρει σε σας
πολλές φτυαριές από σκουπίδια
μέσα στο πηγάδι της ζωής σας.
Να θυμάστε όμως πως κάθε ένα
από τα προβλήματά σας αυτά
είναι ένα εφαλτήριο. Μπορούμε να βγούμε από τα βαθύτερα
πηγάδια απλά με ένα τίναγμα.
Πατάμε πάνω στο πρόβλημα και
κάνουμε ένα βήμα πάνω.»
Ας επιστρέψω όμως στην Καστανιά για να αναφερθώ σε κάτι
που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει
και να ομορφαίνει το χωριό μας
και αυτό δεν είναι άλλο παρά
το νερό. Και λέω «θα έπρεπε»
γιατί είναι άφαντο. Δεν το συναντάς πλέον πουθενά μέσα στο
χωριό. Το χειμώνα το οδηγούμε
από την είσοδο του χωριού, τον
Άγιο Δημήτριο, προς το ρέμα
του Τόρνου και το καλοκαίρι το
κρύβουμε μέσα σε τεράστιους
μαύρους πλαστικούς σωλήνες.
Να μην το δει κανείς και το ματιάσει. Καταλαβαίνω πολύ καλά
ότι οι χωριανοί που καλλιεργούν
θέλουν το νερό να φθάνει γρήγορα στα χωράφια τους, χωρίς
να χάνεται ούτε μια σταγόνα
στο δρόμο και χωρίς δικό τους
κόπο. Δεν θα πρέπει όμως να
δούμε και τα αρνητικά, να δούμε
τι χάσαμε;
Λίγα χρόνια πριν, τα καλο-

ΤΑΞΙ
Νίκος
Καραγεώργος
Έδρα Καρπενήσι
Τηλ: 6972162956
22370 24655 οικία
22370 31277 ΄΄
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καίρια το νερό κυλούσε μέσα
σε αυλάκια που περνούσαν από
κάθε καλντερίμι, από κάθε γειτονιά και από όλα τα σπίτια. Tα
πουλιά, το θρόισμα των δέντρων
και το κελάρυσμα του νερού
στα αυλάκια έδεναν τότε σε μια
μοναδική αρμονία. Αναρωτιέμαι. Πόσοι από εμάς δεν έχουν
καθίσει κοντά σε τρεχούμενο
νερό και σε αυλάκι και πόσοι
δεν έχουν συνδυάσει το Καστανιώτικο καλοκαίρι με αυτό
το θέαμα και με τον ήχο του
νερού; Ελάχιστοι φαντάζομαι
και μάλλον χάνουν όπως λέει
ο λαός.
Δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον
να επαναφέρουμε το νερό να
τρέχει μέσα στο χωριό. Για τον
πλαστικό σωλήνα έχουν ξοδευτεί μεγάλα ποσά και δύσκολα
θα αποφασίσει κάποιος να τον
πετάξει και να λειτουργήσει τα
αυλάκια. Δυστυχώς......
Αυτό που σίγουρα όμως μπορεί να γίνει, είναι να θάψουμε
όλους τους σωλήνες και να
εμφανίσουμε και πάλι το νερό
τουλάχιστον στο πρώτο τμήμα
του, κοντά στον άγιο Δημήτριο,
που είναι και η είσοδος σήμερα
του χωριού μας. Έστω να το
βλέπουν και να το ακούνε λίγο
οι επισκέπτες μας. Να σου αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση και
ανάμνηση όταν αναχωρείς....
Και μιας και είμαστε χρονικά
κοντά στην πραγματοποίηση
της επιθυμίας όλων να αποκτήσουμε πλατεία στο χωριό
μας, το χειμώνα θα πρέπει να
οδηγήσουμε το νερό εκεί (μέσα
από σωλήνα ή σε ρέμα, ή μέσα
σε αυλάκι) και να δημιουργήσουμε υδατόπτωση. Στην πλατεία της Καστανιάς πρέπει να
ακούγεται το τρεχούμενο νερό,
πρέπει να φυτευτούν πλατάνια
και να γίνει τόπος έλξης για
όλους μας και για τους επισκέπτες μας. Για το καλοκαίρι, που
το νερό προορίζεται για άλλη
χρήση, μπορεί να κατασκευασθεί μια δεξαμενή στο κάτω
μέρος της πλατείας που να
χωράει δύο τρία κυβικά νερό
και με ένα μοτέρ να επιστρέφει

αυτό στην υδατόπτωση. Τη
μέθοδο αυτό εφαρμόζουν σε
πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα
που στερούνται του υδάτινου
αγαθού. Εμείς θα το λειτουργούμε μ’ αυτό τον τρόπο για

Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
που είχε την ιδέα να συνοδεύσουν την έκδοση του ημερολογίου
λαογραφικά κείμενά μου. Η ενέργειά σας με συγκινεί και με τιμά
ιδιαίτερα. Δεν περίμενα ποτέ ότι μια εργασία μου εδώ και σαράντα
χρόνια, θα είχε αυτή την ανταπόκριση.
Εύχομαι υγεία και καλή συνέχεια των προσπαθειών σας.
Δημήτριος Ζηνέλης

Αγαπητοί συγχωριανοί.
Όσοι επιθυμείτε να βοηθήσετε στην έκδοση της εφημερίδας
μας, μπορείτε να στέλνετε άρθρα, διάφορες ειδήσεις που αφορούν τον τόπο μας, παλιές ανέκδοτες ιστορίες του χωριού μας
καθώς και φωτογραφίες στην διεύθυνση.
Ντέκας Αριστείδης
Προμάχων 3
142 32 Ν. Ιωνία
ή
στο email okastaniotis@yahoo.gr
τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2516938/6977668616

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Για να δημοσιευτεί οποιοδήποτε κοινωνικό γεγονός που αφορά
την οικογένειά σας, ή κάποιο συγγενή σας, θα πρέπει να μας
ενημερώσετε τηλεφωνικά ή με επιστολή σας και καλό θα είναι να
μας στείλετε και οποιαδήποτε σχετική φωτογραφία, η οποία μετά
την δημοσίευση θα σας επιστραφεί. Επίσης σας παρακαλούμε
να μας ενημερώσετε στην περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνσή
σας ή αν δεν λάβετε κάποιο τεύχος της εφημερίδας μας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το email αναφέρονται παραπάνω.

ένα τρίμηνο το καλοκαίρι και
μετά θα οδηγούμε εκεί όλο το
Γουρνιώτη.
Τελειώνοντας θα ήθελα να
συγχαρώ το Τ.Σ. για την πρόοδο των εργασιών στην υπό
διαμόρφωση πλατεία και ελπίζω να μην κατηγορηθώ για τις
σκέψεις που εξέφρασα παραπάνω. Ήθελα απλά και μόνο να
εκφράσω αυτό που αισθάνομαι
όταν επισκέπτομαι σαν τουρίστας στην Καστανιά και βασικά

να καταθέσω την πρότασή μου
μέσω του Καστανιώτη στο Τοπικό Συμβούλιο και σε όλους τους
Καστανιώτες.
Εύχομαι σε όλους σας ένα
καλό και κυρίως δροσερό καλοκαίρι.
Αριστείδης Ντέκας
Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα
μπορείτε να δείτε σε σχέδιο την
πρόταση του Δήμου μας για την
διαμόρφωση της πλατείας μας.

Στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας η ύλη που έπρεπε
να δημοσιευτεί ήταν αρκετά μεγάλη. Για τον λόγο αυτό οι
προσφορές των συγχωριανών μας προς τον Σύλλογο, ο
οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου μας για το 2011 και
ο προϋπολογισμός του 2012, καθώς και κάποιες επιστολές
και φωτογραφίες που μας εστάλησαν θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο του «Καστανιώτη», που θα κυκλοφορήσει
στις αρχές του Ιουλίου.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Τσιώκος Δημήτριος του Μιχάλη
και η Δέσποινα Σχοινά απέκτησαν
στις 22 Φεβρουαρίου το πρώτο τους
παιδί που είναι αγόρι.
• Το δεύτερό τους αγγελούδι, (κοριτσάκι), απέκτησε η οικογένεια
του Βασιλείου Μετόγιαννη και της
Θεοδώρας Δημ. Σιάρχου, (κόρη της
συγχωριανής μας Κωνσταντίνας
Ευαγ. Κατσίκα) στις 11 Φεβρουαρίου
2012.
• Την 12η Φεβρουαρίου 2012 ήρθε
στη ζωή το δεύτερο παιδί (κορίτσι)
της οικογένειας Αλεξάνδρου Αντ.
Ματθαίου,( γιος της συγχωριανής
μας Μαίρης Χριστοφ. Σταθοπούλου) και της Κλεοπάτρας (Κλαίρης)
Δέτση.
• Η οικογένεια του Παναγιώτη Χριστ.
Δαλακώστα και της Μαρίας Καραγιώργου απέκτησε στις 13 Μαρτίου
2012 το δεύτερο παιδί τους, αγόρι.
• Η οικογένεια του Ιωάννη Στραβαρίδη
και της Άννας Ναπ. Βασδέκη, κόρης
της Ευγενίας Ευαγ. Κατσίκα, απέκτησε στις 3 Απριλίου 2012 το δεύτερο
παιδί τους, αγόρι.
Στις οικογένειες ευχόμαστε να τους
ζήσουν και πάντα να τα καμαρώνουν
όπως επιθυμούν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στο προηγούμενο φύλλο μας σας
είχαμε ενημερώσει για τον θάνατο της
συγχωριανής μας Αναστασίας (Νίτσας)
Παπανικολάου, συζύγου του Δημητρίου
Παπανικολάου. Προσπαθήσαμε, αλλά
δεν καταφέραμε, να δημοσιεύσουμε
τότε την επιστολή που λάβαμε από τον
γιό της κ. Αποστόλη Παπανικολάου,
γιατί η εφημερίδα μας ήταν ήδη στο
Τυπογραφείο. Ζητώντας του ειλικρινά
συγγνώμη την δημοσιεύουμε σήμερα
και του εκφράζουμε και πάλι τα συλλυπητήριά μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
«Στις 23 Νοεμβρίου 2011 απεβίωσε
σε ηλικία 93 ετών η Αναστασία Παπανικολάου, σύζυγος του Καστανιώτη Δημητρίου Παπανικολάου του Αποστόλου.
Η κηδεία της έγινε στις 25 Νοεμβρίου
στο νεκροταφείο της Δάφνης, όπου και
ήταν η κατοικία της. Η κυρά ΄Νίτσα’,
όπως όλοι την γνωρίζαμε, γεννήθηκε
στο Κορωπί στις 3 Φεβρουαρίου 1918
και ήταν το γένος Βασιλείου Γρίβα, κόρη
γνωστού εμπόρου και πρώην δημάρχου
στο κεφαλοχώρι των Μεσογείων. Στο
Κορωπί γνωρίσθηκε στα τέλη του
πολέμου με τον αγαπημένο της σύζυγο
Δημήτριο ‘Μήτσο’ Παπανικολάου από
την Καστανιά με τον οποίο παντρεύτηκε
και έκανε δύο παιδιά, τη Νίκη και τον
Απόστολο. Το ζεύγος Παπανικολάου
εγκαταστάθηκε από τα τέλη του 40 στην
Δάφνη. Η μετεμφυλιακή-μεταπολεμική
περίοδος πέρασε με μεγάλα βάσανα
για την νέα οικογένεια. Η κυρά Νίτσα
αναγκάστηκε πολύ γρήγορα να μπει
στα βαθειά νερά και όντας έγκυος να
κουμαντάρει μόνη της το σπίτι για μεγάλο διάστημα, όταν εξορίστηκε ο κυρ
Μήτσος στον Αι Στράτη, πληρώνοντας
το τίμημα για άλλους κυνηγημένους
συγγενείς. Το μικρό σπίτι που με μεγάλους κόπους απέκτησαν λίγα χρόνια
μετά στη Δάφνη ήταν πάντα ανοικτό και
φιλόξενο για τους συγγενείς και φίλους
από την Καστανιά, αλλά και κάθε κατατρεγμένο. Η κυρά ΄Νίτσα’ που αγάπησε
την Καστανιά και το σπίτι των Παπανικολαίων ως το πατρικό της, ήταν
τακτική επισκέπτης του χωριού, όπου
έμαθε καλά τα τοπικά ήθη και έθιμα και
ανέπτυξε πολλές φιλίες. Ήταν άριστη
μαγείρισσα και οι ποικίλες πίττες της
ήταν παροιμιώδεις. Για τελευταία φορά
επισκέφθηκε το χωριό πριν 4 περίπου
χρόνια λόγω των δυσκολιών των γηρατειών. Ο καλοσυνάτος και ανιδιοτελής
χαρακτήρας της, η εργατικότητα, αστείρευτη ενέργεια και οργανωτικότητά της
σε κάθε τι που αναλάμβανε αγόγγυστα
να ολοκληρώσει, η φροντίδα της για
τους αδύναμους και αρρώστους θα
μείνουν αξέχαστα σε όλους μας. Η κυρά
Νίτσα έφυγε από κοντά μας πλήρης
ημερών, χωρίς σημαντικά προβλήματα
υγείας, για να ξανασυναντήσει τον κυρ
Μήτσο στα επουράνια. Αφήνει πίσω
της 2 παιδιά, 4 εγγόνια, 5 δισέγγονα
και πολλά ανίψια. Αιωνία της η Μνήμη.
Απόστολος Δ. Παπανικολάου»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του Ιερέως Αθανασίου Ζαφείρη ευχαριστεί θερμά
τους συγχωριανούς, συγγενείς,
ενορίτες της ενορίας Αγίου Κων/
νου Νέου Κρικέλλου Λαμίας και
λοιπούς φίλους για τη συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος για
τον ξαφνικό θάνατο (25-11-2011)
της συζύγου, μητέρας και γιαγιάς,
πρεσβυτέρας

Αναστασίας Ζαφείρη

και για την παρουσία τους αφενός
στην εξόδιο ακολουθία (26-11-2011)
και αφετέρου στην τέλεση του 40/ημέρου μνημοσύνου της μεταστάσης στις 31/12/2011 στον ίδιο Ιερό Ναό, όπου παρέστη και ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος.

Συγχαρητήρια στην Έφη
H Έφη Αλεξίου του Σπύρου και της Μαίρης Λάζου, εγγονή του Βασίλη Λάζου και της Κατίνας Ταραμπίκου, πήρε το
πτυχίο της Νηπιαγωγού από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

• Έφυγε από τη ζωή στις 12 Φεβρουαρίου 2012 και σε ηλικία 92 ετών
ο Νικόλαος Λαψάτης, σύζυγος της
συγχωριανής μας Δήμητρας Ιωάν.
Ζαχαροπούλου. Κηδεύτηκε στον τόπο
που γεννήθηκε, στο χωριό Φηγιάς
που βρίσκεται στην περιοχή Μαρμάρι
Ευβοίας.
• Στις 8 Οκτωβρίου 2011 και σε
ηλικία 58 ετών έφυγε από κοντά μας
η Βαρβάρα, σύζυγος του Γεωργίου
Κων. Ζηνέλη.
• Στις 28 Δεκεμβρίου 2011 και σε
ηλικία 50 ετών, έφυγε από την πρόσκαιρη-επίγεια ζωή ο Πέτρος Λούτσης,
σύζυγος της Έφης Σαράντη Αμπάβη
(κόρη της συγχωριανής μας Κων/νας
Ανδ. Ζηνέλη).
• Στις 3 Φεβρουαρίου 2012 έφυγε
από τη ζωή ο Ηλίας Ελευθ. Καλατζής
σε ηλικία 66 ετών. Είχε προηγηθεί μια
ολιγοήμερη
επιδείνωση
καρδιολογικού προβλήματος,
νοσηλεία και
επέμβαση.
Η εγχείριση
μεν πέτυχε, αλλά….
Αναπαύεται
από την επόμενη ημέρα στα αγαπημένα
χώματα της Καστανιάς, αφήνοντας
απαρηγόρητη την αγαπημένη του σύζυγο Χρυσούλα και τις οικογένειες των
δύο θυγατέρων τους, της Ανδριάνας
και της Κατερίνας. Γεννήθηκε στην
Καστανιά μέσα στις μεταπολεμικές
στερήσεις και τον εμφύλιο πόλεμο
και αργότερα αναζήτησε την τύχη του
στην πρωτεύουσα, όπου εργάστηκε τα
περισσότερα χρόνια στα επισιτιστικά
επαγγέλματα. Ο Κύριος όμως, που
είναι ανεξερεύνητες οι βουλές του,
τον κάλεσε νωρίς κοντά του. Ας είναι
ελαφρύ το Καστανιώτικο χώμα που τον
δέχτηκε και η μνήμη του αιωνία.

Ιωάννης Τσιάτσιος του Γεωργίου
και Γεώργιος Τσιάτσιος
του Ιωάννου
Η οικογένεια του Γιάννη Τσιάτσιου
ήταν μία από τις παλαιότερες που
ζούσε στο Λιναράκι. Ο γιος του μπαρμπα –Γιάννη, ο Γιώργος Τσιάτσιος
είχε την ατυχία να είναι κωφάλαλος

εκ γενετής. Με τη συμπαράσταση των
γονιών του μεγάλωσε, εργάστηκε στα
πρώτα του χρόνια στο χωριό, συνήθως
κοντά στον πατέρα του και παντρεύτηκε τη γειτόνισσά του Γιαννούλα Αθ.
Τσατσαράγγου. Είχε τη συμπάθεια και
την αγάπη όλων των χωριανών μας.
Στα μέσα της δεκαετίας του ΄60 όλη η
οικογένεια, γονείς και παιδιά μετακόμισαν στο χωριό Βουτύρο. Μαθημένοι
ήταν από δυσκολίες, τουλάχιστον εκεί
δε θα κουβαλούσαν και το νερό… Τα
χρόνια πέρασαν, οι γονείς έκλεισαν τα
μάτια, ο Γιώργος και η Γιαννούλα απόκτησαν τρία παιδιά, δυο αγόρια και μία
κόρη. Η κόρη σπούδασε δασκάλα. Και
τώρα στα γεράματα η οικογένεια αντί
για χαρές, βυθίστηκε στη θλίψη… Ο
μεγάλος γιος, ο Γιάννης, το όνομα του
παππού, αρρώστησε άσχημα και τελικά
έσβησε στις 8 Φεβρουαρίου 2012, στα
46 του χρόνια, χωρίς να έχει κάνει δική
του οικογένεια. Τον πρόωρο χαμό δεν
άντεξε η γεροντική καρδιά του πατέρα.
Δε μπορούσε να κλάψει, να ξεσπάσει.
Υπέμεινε βουβά τον πόνο, όχι όμως
για πολύ… Σε δέκα μέρες, στις 18
Φεβρουαρίου 2012, ακολούθησε και
αυτός το γιο του, στο αιώνιο ταξίδι,
76 χρόνων, εκεί που δεν υπάρχει πια
πόνος, λύπη και στεναγμός. Ας είναι
αιωνία η μνήμη τους.
Z.Z.
• Στις 13 Απριλίου 2012, Μεγάλη
Παρασκευή, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι
η Βασιλική Κ. Σιάτρα. Αναπαύεται στο
Κοιμητήριο του Βύρωνα. Η Βασιλική τα
78 χρόνια της ζωής της τα πέρασε θεωρητικά στο σκοτάδι, αφού γεννήθηκε
στερούμενη το φως των οφθαλμών της.
Όμως ποτέ δεν παραπονέθηκε και πάντα ήταν αισιόδοξη. Τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε στη γενέτειρα Καστανιά,
με όλες τις επιπλέον στερήσεις της
πολυμελούς πατρικής της οικογένειας
και τις δυσκολίες της Κατοχής.
Όταν μετά τον πόλεμο η οικογένειά
της μετανάστευσε αναγκαστικά στην
Αθήνα, γιατί οι Γερμανοί το 1944 έκαψαν το σπίτι που έμεναν στην Καστανιά,
η Βασιλική με τη φροντίδα και την προστασία του Φάρου Τυφλών κατόρθωσε
να αναπληρώσει με τις υπόλοιπες αισθήσεις σημαντικό μέρος της χαμένης
αίσθησης και να διορισθεί Υπάλληλος
στο Υπουργείο Προεδρίας.
Εργαζόταν ως τηλεφωνήτρια και θυ-

μόταν απέξω εκατοντάδες τηλέφωνα.
Όσοι δεν ήξεραν με ποιά μιλούσαν,
είχαν την εντύπωση ότι απευθύνονταν
σε κανονικό άτομο και όχι με ειδικές
ανάγκες. Τώρα πια η Βασιλική απολαμβάνει το αιώνιο και αληθινό Φως!
Αιωνία της η μνήμη.
Στους συγγενείς των εκλιπόντων
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και
ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον
πόνο τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 17 Μαρτίου 2012 τελέστηκε
στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου
στον Πειραιά το ετήσιο μνημόσυνο
της θειας Βασιλικής, συζύγου του
Ανδρέα Κων. Ζηνέλη. Είχε αποβιώσει
στις 30 Μαρτίου 2011 και κηδεύτηκε
στην Καστανιά.
Η μακαρίτισσα καταγόταν από το
Δερμάτι, από την οικογένεια Τριανταφύλλη και
ήρθε νύφη
στο χωριό
μας. Το σπίτι της ήταν
στην έξοδο
του χωριού
μας προς τον
Πρόδρομο
και σ’ αυτό
τον χώρο έκτισαν αργότερα σπίτι οι
θυγατέρες της. Για κάμποσα χρόνια
έζησε στη Λειβαδιά όπου εργαζόταν
ο σύζυγός της. Έχοντας ως την τελευταία της στιγμή την αμέριστη φροντίδα
των θυγατέρων της, τα γεράματά της
τα πέρασε στον Πειραιά αλλά και στην
Καστανιά τα καλοκαίρια.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται στην Καστανιά διπλός
οικογενειακός αχρησιμοποίητος
τάφος στην τιμή των 1.400,00€.
Πληροφορίες Ιωάννης Διαμαντόπουλος τηλ: 210 8525891 &
6972763012

ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο μας
είχαμε ανακοινώσει την βάπτιση
της θυγατέρας των συγχωριανών
μας Ευσταθίου Ευαγ. Βαστάκη και
Βασιλικής Αντ. Παλαιού. Εσφαλμένα
το όνομα της μητέρας της νεοφώτιστης είχε αναγραφεί Γεωργία και
όχι Βασιλική που είναι το σωστό.
Και πάλι ευχόμαστε να τους ζήσει
ναι να χαρεί το όνομά της με
υγεία και ευτυχία για πολλά έτη.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος
του Διονυσίου .............................. Πρόεδρος
Παπαζαχαρίας Νικόλαος
του Γεωργίου ......................... Αντιπρόεδρος
Ντέκας Αριστείδης
του Κωνσταντίνου ......... Γενικός Γραμματέας
Μπώκος Κωνσταντίνος
του Αποστόλου .................................Ταμίας
Τσιώκος Αθανάσιος του Δημητρίου ...Έφορος
Ζηνέλη Σπυριδούλα
του Κωνσταντίνου ........... Ειδική Γραμματέας
Ταραμπίκος Ανδρέας του Χρήστου ..... Μέλος
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ανανεώθηκε. Τα
νέα πρόσωπα είναι; Ο Παπαζαχαρίας ο Νίκος, η
Ζηνέλη Σπυριδούλα και ο Ταραμπίκος Ανδρέας. Έχουν τις
ευχές όλων των Καστανιωτών
για μια επιτυχή θητεία στο
Σύλλογό μας.
Τα προηγούμενα μέλη του
Δ.Σ. που δεν εξελέγησαν σ΄ αυτές τις αρχαιρεσίες, ο Ζηνέλης
Κωνσταντίνος και η Δαλακώστα
Γεωργία παραμένουν αναπληρωματικά μέλη και δεν τους
νιώθουμε μακριά μας. Θα είναι
μαζί μας και θα βοηθήσουν το
νέο Δ.Σ. οποτεδήποτε παραστεί

ανάγκη. Το ίδιο ισχύει και για τον Νικολαίδη
το Βασίλη ο οποίος έβαλε πρώτη φορά υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Τον ευχαριστούμε για τη
συμμετοχή του και τον αναμένουμε κοντά μας
σε όλες τις δραστηριότητές μας.
Για το τέλος αφήσαμε να αναφερθούμε στον
Γιώργο τον Δαλακώστα, τον τ. Αντιπρόεδρό μας
που “κρέμασε τα συλλογικά παπούτσια” μετά
από μεγάλη θητεία και προσφορά. Ο σοβαρός και
μετρημένος λόγος του, η εργατικότητά του και
η με λεπτομέρεια οργάνωση και επίβλεψη των
εκδηλώσεων του Συλλόγου, ήταν μερικά από
αυτά που τον χαρακτήριζαν. Του ευχόμαστε να
έχει καλή και μακρόχρονη υγεία.
Το Δ.Σ.
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Η ΓΓΕΝΙ
ΕΝ Ι ΚΗ Σ Υ ΝΕ
ΝΕΛΕΥ
Λ Ε Υ Σ Η ΤΟ Υ Σ ΥΛΛΟΓ
Υ ΛΛΟ ΓΟ
ΟΥΥ Μ
ΜΑΣ
ΑΣ

Τ

ην 12η Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Ελλάδος
στην Αθήνα. Το επιπλέον στην φετινή Γ.Σ. ήταν

μια μιζέρια και μια ατέλειωτη απογοήτευση.
Χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας, δεχόμαστε
καθημερινώς βομβαρδισμό νέων μέτρων –
βασανιστικών μέτρων- μέτρων ισοπέδωσης.
Ας μην χάνουμε όμως την ελπίδα μας. Αυτή

με μοναδικό σκοπό να πετύχει τους στόχους
του. Με την βοήθεια όλων των μελών και
μη του Συλλόγου μας είτε βρίσκονται στην
Ελλάδα είτε στην ξενιτειά, στην Δύση ή στην
Ανατολή καταφέραμε σημαντικά πράγματα σε

- διακόπτες κ.λ.π.
• Βάφτηκε όλο το εσωτερικό του κτιρίου. Μένουν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες
θα τελειώσουν κι αυτές.
• Τοποθετήθηκαν τα κασώμματα και όλες οι

οι αρχαιρεσίες οι οποίες έγιναν και ανέδειξαν
το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου για τα προσεχή τρία
χρόνια. Παρευρέθηκαν περισσότεροι από
κάθε άλλη χρονιά Καστανιώτες, Καστανιώτισσες καθώς και φίλοι του χωριού μας. Της
Γ.Σ. προήδρευσε ο επίτιμος Γραμματέας του
Συλλόγου Γεώργιος Παπαχρίστος. Με επιστολή τους χαιρέτησαν τις εργασίες της Γεν.
Συνέλευσης ο Δήμαρχός μας και η Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς Κατίνα
Τσιώκου. Από την ημέρα αυτή επιλέξαμε και
σας μεταφέρουμε τον Διοικητικό Απολογισμό
που διαβάσθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας και την επιστολή της Προέδρου
του Τ.Σ. Καστανιάς.

πεθαίνει πάντα τελευταία. Το Δ.Σ. παρ’ όλες
τις αντιξοότητες με πολλή επιμονή δούλεψε,
μόχθησε και πιστεύουμε ότι πέτυχε κάποιους
από τους φιλόδοξους στόχους που αρχικά είχε

μικρό χρονικό διάστημα. Είμαστε περήφανοι
γι’ αυτό το όμορφο χωριό και πιστεύουμε σε
μια καλύτερη μοίρα γι’ αυτό. Στην συνέχεια θα
σας αναπτύξω χρονολογικά και εν συντομία

εσωτερικές πόρτες.
• Επενδύθηκαν τα σκαλιά για τον άνω όροφο
με πλάκες Καρύστου. Άριστο υλικό και εξαιρετική δουλειά κατά κοινή ομολογία.
• Τοποθετήθηκαν όλα τα είδη υγιεινής σε
όλους τους χώρους που ήταν απαραίτητα, δηλαδή στο ιατρείο, WC, βοηθητικούς
χώρους κ.λ.π.
• Έφθασαν τα πρώτα έπιπλα της μεγάλης
αίθουσας και ένα ερμάριο για το ιατρείο.

2. Εκδηλώσεις που οργάνωσε
ο Σύλλογος το έτος 2011

Διοικητικός Απολογισμός
Σεβαστέ Πατέρα, αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι της Καστανιάς. Εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σας
καλωσορίζω στην ετήσια Γενική Συνέλευσή
μας. Για την καινούργια χρονιά εύχομαι χρόνια
πολλά σε όλους και πάνω απ’ όλα υγεία. Είθε ο
καινούργιος χρόνος να είναι παραγωγικός με

Βράβευση της Γεωργίας Δαλακώστα για την
επιτυχία της κόρης της και των ανιψιών της

• Στις 20 Ιουλίου ο Σύλλογος προσέφερε στον
Αη-Λιά το παραδοσιακό λουκουμάκι με
νερό και αναψυκτικά, όπως παλιά.
• Στις 12 Αυγούστου ο σεβαστός πατέρας
Σταύρος Παπαχρήστος, ανέπτυξε θέματα
και προβλήματα που απασχολούν τον
σύγχρονο άνθρωπο και έγινε μια ευρεία
διαλογική και εποικοδομητική συζήτηση.
• Στις 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο
διοργανώθηκε μια ωραία κινηματογραφική
βραδιά για τους μικρούς μας φίλους. Εξαιρετική παιδική ταινία η οποία καθήλωσε

Βράβευση
της Ειρήνης Κούη
από τον καθηγητή
κ. Νίκο Μπαλτά

Βράβευση της
Θεοδώρας Σουλαντίκα
από τον καθηγητή
κ. Νίκο Μπαλτά

Βράβευση
της Νεφέλης
Σταθοπούλου
από τον καθηγητή
κ. Νίκο Μπαλτά

πολλή ελπίδα και χωρίς βάσανα. Είναι αλήθεια
ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ βαθιά οικονομική
κρίση τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς.
Όπου βρεθείς κι’ όπου σταθείς και όπου γυρίσεις το μάτι σου δεν βλέπεις τίποτε άλλο παρά

θέσει. Βέβαια για να υπάρχει επιτυχία απαιτείται συλλογική και συνολική δράση. Το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας με πολλή σύμπνοια και πίστη
στον κοινό σκοπό εργάστηκε συντονισμένα

τα όσα συνέβησαν την χρονιά που πέρασε.

1. Πολιτιστικό Κέντρο.

• Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μπήκε ο πίνακας διανομής, μπριζο

τόσο μικρούς όσο και μεγάλους. Η επιλογή
της ταινίας καθώς και η όλη παρουσίαση και
οργάνωση έγινε από την Κα Γιώτα Γιαννέλη
και τον σύζυγό της Κων/νο Μπώκο. Επειδή
(συνέχεια στη σελίδα 7)

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Οι Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
στον Δήμο Καρπενησίου
(συνέχεια από τη σελ. 1)

είναι απολύτως σεβαστή. Είναι
σίγουρο ότι θα μας λείψει από το
Δήμο Καρπενησίου. Ο Θανάσης
είναι ένας έμπειρος άνθρωπος
της αυτοδιοίκησης, που τυγχάνει
της ευρύτατης αναγνώρισης των
συμπατριωτών μας. Ως Δήμαρχος
Προυσού επί μια δωδεκαετία αλλά
και ως Αντιδήμαρχος στο νέο
Δήμο Καρπενησίου υπηρέτησε την
αυτοδιοίκηση ακούραστα και με
αίσθημα ευθύνης. Αυθεντικός και
γνήσιος, τιμάει επί σχεδόν είκοσι
χρόνια την εμπιστοσύνη που του
δείχνει ο ευρυτανικός λαός, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας και
φέρνοντας απτά και μετρήσιμα
αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος
πως σε όποια θέση και αν βρεθεί
θα συνεχίσει να προσφέρει στον
τόπο μας».
Στο κείμενο της παραίτησής
του, ο Θανάσης Φέγγος αναφέρει: «Σας υποβάλλω την παραίτησή μου τόσο από την θέση του
Αντιδημάρχου όσο και από την
θέση του Δημοτικού Συμβούλου
που κατέχω σήμερα, για προσωπικούς λόγους. Θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου αλλά και
για την άριστη συνεργασία που
είχαμε όλο αυτό το διάστημα.
Επίσης θα ήθελα, δοθείσης της
ευκαιρίας, να ευχαριστήσω όλους
τους συνεργάτες αλλά και τους
υπαλλήλους του Δήμου, ειδικά
στον τομέα ευθύνης μου, για την
συνεχή και ακατάπαυστη προσπάθειά τους κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Τέλος θα ήθελα να εκφράσω ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μου που όλα αυτά τα χρόνια
με στήριξαν με την εμπιστοσύνη
τους, δίνοντας μου την δυνατότητα να τους εκπροσωπώ εδώ
και είκοσι χρόνια στα κοινά».
Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα την 18η Μαΐου είχαμε
την αποχώρηση από τα πολιτικά
πράγματα στο Νομό μας του τ.
Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία
Καρανίκα. Σας μεταφέρουμε
επιλεκτικά κάποια αποσπάσματα από την επιστολή του προς
όλους τους ευρυτάνες.
«Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Με τιμήσατε και με εμπιστευθήκατε με την ψήφο σας δύο
φορές εκλέγοντάς με εκπρόσωπό σας στην ελληνική Βουλή.
Σας ευχαριστώ γι’ αυτό από
καρδιάς. Πιστεύω ότι στα τεσσεράμισι αυτά χρόνια που εκπροσωπούσα τους Ευρυτάνες

και τις Ευρυτάνισσες στη Βουλή
των Ελλήνων τίμησα το αξίωμα αυτό επάξια. Λειτούργησα
ως εκπρόσωπος όλων, χωρίς
αποκλεισμούς και διακρίσεις και
έκανα σημαντικές παρεμβάσεις
που αφορούσαν στον τόπο μας
και τα προβλήματά του, τόσο
προς την κεντρική εξουσία
όσο και προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στα χρόνια αυτά της
εμπιστοσύνης ένιωθα τη στήριξή σας και συνεργάστηκα
με όλους τους φορείς, επίσης
χωρίς διακρίσεις, με υπηρεσιακούς παράγοντες. Πετύχαμε να
λύσουμε ή να δρομολογήσουμε
την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που χρόνιζαν άλυτα
και κράτησαν την περιοχή μας
δεκαετίες πίσω. Σε αυτό το διάστημα, τη χειρότερη μεταπολεμική περίοδο για την Ελλάδα
χρειάστηκε να πάρω αποφάσεις και να στηρίξω πολιτικές
που καμία σχέση δεν είχαν με
την πορεία μου ως γιατρός,
με τον τρόπο που άσκησα το
λειτούργημα αυτό και ακόμη
περισσότερο με τις πεποιθήσεις μου, που ήταν για μένα
στάση ζωής. Τις στήριξα, όχι
από κομματικό πατριωτισμό,
αλλά ύστερα από πολύπλευρη ενημέρωση και γνώση και
αποβλέποντας ξεκάθαρα στο
να σταθεί η χώρα όρθια έστω
και με απώλειες. Μετά από τριανταπέντε χρόνια στην Ιατρική,
δυστυχώς εγκάλεσαν κι εμένα
μαζί με τους επαγγελματίες
της πολιτικής που ευθύνονται
για το επίπεδο στο οποίο έχει
πέσει η χώρα μας. Εντούτοις,
στις τελευταίες εκλογές αποφάσισα να είμαι υποψήφιος
για να έχω την ευκαιρία να κάνω
απολογισμό της διετίας, να κριθώ
από τους πατριώτες μου και να
μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω την
κρίση τους φεύγοντας, όπως έκαναν αρκετοί άλλοι και μάλιστα με
δεκαετίες σε θέσεις ευθύνης. Στις
επαναληπτικές εκλογές, όμως, και
μετά από ώριμη σκέψη, αποφάσισα να μην είμαι ξανά υποψήφιος
καθότι η ψήφος και η κρίση των
συμπολιτών μου είναι ακόμα
νωπή. Για την απόφασή μου αυτή,
έχω ήδη ενημερώσει από την περασμένη εβδομάδα τα υπεύθυνα
κομματικά όργανα και τον πρόεδρο του κινήματος. Ως γιατρός,
θα συνεχίσω να υπηρετώ τους
συνανθρώπους μου και θα είμαι
πάντα παρών στους αγώνες της
δημοκρατικής παράταξης για

μια καλύτερη Ευρυτανία, για μια
καλύτερη Ελλάδα.
Ο τ. Βουλευτής Ευρυτανίας,
Ηλίας Καρανίκας»
Για τον νικητή αυτών των εκλογών κ. Κοντογεώργο έχουμε μόνο
να του απευθύνουμε τα συγχαρητήριά μας και θα αναμένουμε το
αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης
Ιουνίου, στις οποίες θα είναι και
πάλι υποψήφιος, για να αναφερθούμε στο πρόσωπό του.
Τον πρώην αντιδήμαρχό μας κ.
Θανάση Φέγγο και τον τ. Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα,
τους ευχαριστούμε για την πολύχρονη προσφορά τους στον τόπο
μας, θεωρούμε βέβαια ότι δεν
σταματάει αυτή τη χρονική στιγμή
και τους ευχόμαστε να έχουν καλή
υγεία και επιτυχίες στις μελλοντικές τους δραστηριότητες. Είναι και
θα είναι πάντοτε καλοδεχούμενοι
στο χωριό μας.
Τέλος καμαρώνουμε ιδιαίτερα
σαν Σύλλογος, για το ότι οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν
για πρώτη φορά στο Πολιτιστικό Κέντρο της Καστανιάς
και συγκεκριμένα στην μεγάλη
αίθουσα των συνεδριάσεων στον
1ο όροφο.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα
των εκλογών της 6ης Μαίου στην
Καστανιά, στον Τόρνο και στον
Πρόδρομο είναι τα παρακάτω:

Δήμος Καρπενησίου
Δημοτική Ενότητα Προυσού

Εκλογικό Διαμέρισμα
Καστανέας
Εγγεγραμμένοι 282, Ψήφισαν
100, Λευκά 0, Άκυρα 1, Έγκυρα
99, ΠΑΣΟΚ 7, ΝΔ 25, ΚΚΕ 1, ΛΑΟΣ
3, ΣΥΡΙΖΑ 11, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1,ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2, ΔΗΣΥ 27, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 10, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
1,ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 5
Εκλογικό Διαμέρισμα
Προδρόμου
Εγγεγραμμένοι 60, Ψήφισαν
25, Λευκά 0, Άκυρα 0, Έγκυρα
25, ΝΔ 1, ΔΗΣΥ 23, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ 1
Εκλογικό Διαμέρισμα
Τόρνου
Εγγεγραμμένοι 105, Ψήφισαν
51, Λευκά 0, Άκυρα 2, Έγκυρα
49, ΠΑΣΟΚ 2, ΝΔ 11, ΚΚΕ 7, ΣΥΡΙΖΑ 8, ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
1, ΚΚΕ(μ.λ)-Μ.Λ ΚΚΕ 1, ΔΗΣΥ
16, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ 1

ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Έχουν περάσει 71 χρόνια, από τον Απρίλη του 1941 που η πατρίδα
μας υποδουλώθηκε στους Γερμανοϊταλούς. Η Ιστορία έχει πια ψύχραιμα
καταγράψει τα γεγονότα της δύσκολης αυτής τετράχρονης Κατοχής και
έχει κρίνει τους πρωταγωνιστές.
Όμως μεγάλο μέρος αυτών των όσων συνέβησαν τότε ανήκει στο χώρο
της Τοπικής Ιστορίας και παραμένει άγνωστο στους πολλούς. Η Καστανιά
και τα γύρω χωριά υπέφεραν πολλά και οι συμπατριώτες μας δεν υστέρησαν σε αγωνιστικό φρόνημα και αντιστασιακή δράση.
Κάνω μια προσπάθεια να καταγράψω σε βιβλίο μεγάλο μέρος της προσφοράς των συμπατριωτών μας στα δύσκολα αυτά χρόνια 1941 – 1944
με το πέρασμα των Ιταλών και Γερμανών από τα χωριά μας, στηριζόμενος
πρωτίστως σε αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων. Δυστυχώς αυτή η δουλειά
έπρεπε να είχε γίνει τουλάχιστον πριν 20 χρόνια, όταν ζούσαν περισσότεροι πρωταγωνιστές των γεγονότων αυτών. Τώρα υπάρχουν ελάχιστοι,
που, όμως, έστω και την ύστατη αυτή στιγμή μπορούν να καταθέσουν
τη μαρτυρία τους.
Η Ιστορία πρέπει να γράφεται και να διδασκόμαστε από αυτήν. Διαφορετικά τα λάθη, αν επαναλαμβάνονται, τότε οι κόποι και οι θυσίες των
προγόνων μας θα είναι μάταιοι…
Τα 71 χρόνια που πέρασαν είναι αρκετά πλέον ώστε να βλέπουμε τα
γεγονότα νηφάλια, χωρίς φόβο και πάθος. Το χρωστάμε σε όσους τότε
υπέφεραν, στερήθηκαν, βασανίστηκαν ή έδωσαν τη ζωή τους. Το χρωστάνε στους εαυτούς τους οι μεγαλύτεροι, όσοι πέρασαν τα παιδικά τους
χρόνια, όχι ανέμελα, όπως θα έπρεπε, αλλά μέσα στις κακουχίες της
πείνας, του κατατρεγμού ή και της ορφάνιας.
Με τις σκέψεις αυτές απευθύνομαι σε όλους τους συμπατριώτες,
Καστανιώτες, Τορνιώτες, Προδρομίτες, όπου και αν βρίσκονται σήμερα,
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο μεγάλο αυτό τόλμημα και τους
παρακαλώ:
- Να καταγράψουν περιστατικά που θυμούνται οι ίδιοι ή γνωρίζουν
από διηγήσεις προσώπων που δεν υπάρχουν πια και αφορούν τη ζωή
τους στην Κατοχή, θάνατοι από πείνα, πέρασμα του Άρη Βελουχιώτη
από τα χωριά μας, συμμετοχή σε αντιστασιακές οργανώσεις, στράτευση
σε αντάρτικα σώματα από τα χωριά μας ή από την Αθήνα και αλλού,
μάχες, φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις, συγκέντρωση τροφίμων,
λαϊκά δικαστήρια, πέρασμα Ιταλών, φροντίδα τραυματιών, μάχη με τους
Γερμανούς στο Χαλίκι – Τριανταφυλλιά, κάψιμο σπιτιών, ράλληδες και
κάθε άλλο σχετικό υλικό που αφορά την Κατοχή και το πρώτο αντάρτικο,
ιδιαίτερα πιστοποιητικά αντιστασιακής δράσης και Αναμνηστικά Διπλώματα
αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης.
Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να καταγραφούν και όλοι οι μαχητές
του Αλβανικού Μετώπου από κάθε χωριό. Για την Καστανιά γνωρίζουμε
επακριβώς τους νεκρούς ήρωες, όμως υπήρξαν και άλλοι πολλοί που
έλαβαν μέρος και πρόσφεραν κάτι από τη ζωή και την ψυχή τους στην
εποποιία αυτή. Ας μας πληροφορήσει και για τούτους κάποιο συγγενικό
τους πρόσωπο.
Η τραγωδία του Εμφυλίου θα ακολουθήσει σε άλλο στάδιο, αφού πρώτα,
Θεού θέλοντος , ολοκληρώσουμε τούτο το κεφάλαιο. Όμως, ευπρόσδεκτο
πάντα θα είναι κάθε σχετικό υλικό και για τούτη την περίοδο.
-Ιδιαίτερα παρακαλώ όσους έχουν φωτογραφίες από πρόσωπα
πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής να μου τις εμπιστευθούν και θα τις
επιστρέψω άμεσα. Από τους Καστανιώτες επιπλέον παρακαλώ θερμά
όποιον διαθέτει φωτογραφία του παλιού μαγαζιού του Ηλία Νικόπουλου
να μου τη διαθέσει.
Το σχετικό υλικό, αν είναι απλά κείμενα, μπορείτε να μου το στείλετε
ταχυδρομικά. Όμως σήμερα σε όλες τις οικογένειες, ακόμα και σε αυτές
που ζουν στο χωριό, όλο και κάποιο μέλος τους στην πόλη θα γνωρίζει και
θα χειρίζεται το ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Έτσι παρακαλώ αυτά τα άτομα να αντιγράψουν φωτογραφίες, διπλώματα κ πιστοποιητικά και να μου τα αποστείλουν
μαζί με τα αντίστοιχα κείμενα ηλεκτρονικά. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ας
επικοινωνήσουν μαζί μου.
Ήδη έχω αρκετό υλικό και ευχαριστώ θερμά όσους πρόθυμα μου το
εμπιστεύθηκαν, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερο. Ελπίζω στην
ανταπόκρισή σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ζαχαρίας Ζηνέλης, Θεολόγος,
Σωσικλέους 10
116 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-75 64 334
Κιν. 69 77 36 42 18
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (Email) zzinelis@gmail.com

«Το προφίλ της άδειας κατσαρόλας...»

Η

άδεια κατσαρόλα θ’ αλλάξει ριζικά την επόμενη
δεκαετία τη χώρα μας. Ήδη έχει αρχίσει να
κάνει αίσθηση. Όλο και περισσότερες άδειες
κατσαρόλες συγκεντρώνονται στη χώρα μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύνθημα : «που πήγε το μπουργκινιόν ά
λα κρεμ...;»
Οι ιθύνοντες, καλούνται να λάβουν σοβαρά υπ’όψιν τους
τον άδειο πάτο της κατσαρόλας, ενίοτε και των ταψιών.
Οι Έλληνες πολίτες νιώθουν καθημερινά ότι περπατούν
σε κινούμενη άμμο. Ακόμα και χωρίς να κινούνται βουλιάζουν πιο βαθιά. Η κρίση στην πραγματική Οικονομία
η οποία είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ουχί μονάχα
ελληνικό, έχει επιβάλει κανόνες οικονομικής –και όχι
μόνο- συρρίκνωσης. Οι 30.000 ελληνικές επιχειρήσεις
που έβαλαν λουκέτο τον προηγούμενο χρόνο, μας το
υπογράμμισαν με δραματικό τρόπο.
Λέγεται ότι κάποιες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες δεν
έχουν πλέον κανέναν εργαζόμενο, άρα ζουν με μηδενικό
εισόδημα. Τουτέστιν μεθερμηνευόμενο η μια οικογένεια
μετακυλύει το χρέος της στην άλλη, στη συνέχεια, όλοι
μαζί στην ελληνική αγορά, η οποία μετακυλύει το χρέος

όλων των προηγούμενων σε όσους εξακολουθούν να εργάζονται και να παράγουν.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν μέσα σ’ αυτή την παράνοια που
βιώνουμε καθημερινά; Μόνον η αλήθεια θα μας σώσει.
Χαιρέτα και αποχαιρέτα το μπουργκινιόν ά λα κρεμ!.Η
ελληνική κατσαρόλα τα ‘φαγε τα ψωμιά της. Πόσα στόματα να θρέψει η δόλια; Και τόσα που έθρεψε….Τι να σου
κάνουν τα ψευτο-μπαλώματα και τόσοι μουσαφιραίοι όλ’
αυτά τα χρόνια;
Ήρθε η ώρα να πούμε αλήθειες. Η ελληνική κοινωνία
στέρεψε από συναισθήματα και ανθρώπινες αξίες. Έχασε
τον προσανατολισμό της, χωρίς να είναι και η ίδια άμοιρη
ευθυνών. Γι’ αυτό και αισθάνεται λιγότερο υπερήφανη,
λιγότερο αξιοπρεπής, λιγότερο παραγωγική, όλο και
λιγότερο ειλικρινής. Απέναντι στον εαυτό της και στους
ηγέτες της, που τους επέτρεψε να την καταστήσουν
προϊόν ταχείας ανακύκλωσης, κάτι που δεν έχει λογική,
ούτε και λόγο.
Και τώρα, την πικρία μας ξεσπάμε ο ένας στον άλλο.
Την πικρία μας ότι κανείς μας δεν στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων. Και νιώθω ότι δεν έχει καθόλου σημασία

να αναλωνόμαστε σε εκατέρωθεν καταγγελίες και να
γκρεμίζουμε τις γέφυρες συνεννόησης και αλληλεγγύης,
που τόσο τις έχουμε ανάγκη τώρα...
Αλλά…. ουδείς αλάθητος σ’ αυτή τη ζωή. Η κρίση στη
χώρα μας, μας δίνει ένα εξαιρετικά χρήσιμο μάθημα. Ότι
τα –μέχρι σήμερα- άκρως ορθολογικά μοντέλα ανάπτυξης,
επικοινωνίας και διοίκησης δεν είναι συμβατά πλέον με
την εποχή των κοινωνικών και οικονομικών ανατροπών,
του διεθνούς περιβάλλοντος, της «ηλεκτρονικής» επανάστασης!
Η ελληνική κοινωνία δεν είναι ένα άψυχο κουφάρι. Αντιθέτως, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που
αναπτύσσει δυναμική και προς αυτή την κατεύθυνση,
αξίζει να την υποστηρίξουμε. Η ελληνική κοινωνία
αλλάζει. Οι γενιές εναλλάσσονται, νέες κοινωνικές
αξίες επιζητούν να «έρθουν εις γάμου κοινωνίαν» με
νέες αξίες και συμπεριφορές. Η κρίση μας ψιθυρίζει
στο αυτί νέα μοντέλα επικοινωνίας, πιο συγκροτημένα,
κοινωνικά ευαίσθητα και αυτάρκη. Φτάνει να θέλουμε
να τα ακούσουμε…
Δήμητρα Δεληκωστοπούλου
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Το βήμα του Τόρνου

Επιστολές που λάβαμε
Απάντηση σε δημοσίευμα
στον Καστανιώτη

Στις αρχαιρεσίες της 5ης Φεβρουαρίου 2012 για την εκλογή
νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση
εξελέγησαν οι εξής:
Μάρκος Νικόλαος Πρόεδρος,
Τσιαχρής Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος, Σιάτρας Αλέξανδρος
Γενικός Γραμματέας, Μάρκος
Απόστολος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Κουτσοδήμας Δημήτριος Ταμίας, Παλαιός
Χρήστος Υπεύθυνος Νεολαίας,
Μάνθος Ιωάννης Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Αλαμπασύνης
Δημήτριος Μέλος, Κωνσταντόπουλος Νικόλαος Μέλος.
Αναπληρωματικά Μέλη: Παλαιός Ηλίας & Κωνσταντόπουλος
Ιωάννης.
Υπεύθυνος στο Καφενείο του
Πολιτιστικού Κέντρου μας είναι ο
Απόστολος Σιάτρας . Ο αριθμός
τηλεφώνου για να επικοινωνείτε
με τον Αποστόλη Σιάτρα είναι
6945690102 και με την Μαρία
Σιάτρα 6972003568.
Ανακοίνωση
Η Αδελφότητα των απανταχού
Τορνιωτών «Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ»
θα αναγράψει στο βιβλίο δωρητών, τους δωρητές της εκκλησίας
του χωριού μας Αγίας Τριάδας,
σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την
ευγενική προσφορά χωριανών
και φίλων μας. Εάν κάποιος δεν
επιθυμεί να γραφεί το όνομά του
να επικοινωνήσει με το Διοικητικό
Συμβούλιο μέχρι 30.09.2012 και
στη θάση του ονόματος θα μπει

η λέξη «Άγνωστος»
Το ετήσιο Αντάμωμα
Αποφασίσθηκε να γίνει το ετήσιο Αντάμωμα στο Πολιτιστικό
Κέντρο του χωριού μας το Σάββατο 18 Αυγούστου 2012 και ώρα
08:30 μ.μ.
Αναμένουμε μεγάλη συμμετοχή.
Λαϊκή Συνέλευση
Την Κυριακή 19.08.2012 και
ώρα 11 π.μ θα γίνει στον Τόρνο
Λαϊκή Συνέλευση για να συζητηθούν θέματα που ενδιαφέρουν το
Σύλλογό μας και το χωριό μας.
Κοινωνικά
Στις 27 Μαΐου 2012, εντελώς
απροσδόκητα, έφυγε από την
παρούσα ζωή ο συγχωριανός
μας, λίαν αγαπητός και πολύ
χρήσιμος για το χωριό μας Αθανάσιος Κωνσταντίνου Λαζούρας,
σε ηλικία 63 ετών. Ήταν καλός
οικογενειάρχης, πολύ εργατικός
και αισιόδοξος για τη ζωή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο
αγαπημένο μας χωριό τον Τόρνο
Ευρυτανίας και η κηδεία του με
πάνδημη συμμετοχή κόσμου
στον Άγιο Γεώργιο Νέας Περάμου
στις 28 Μαΐου. Θα μας λείψει και
θα τον θυμόμαστε πάντα. Ας είναι
ελαφρύ το χμα της Αττικής που
τον σκεπάζει. Ο Σύλλογός μας,
στον οποίο ο Θανάσης φάνηκε
αρωγός αρκετές φορές, απευθύνει θερμά συλλυπητήρια σ’
όλους τους οικείους του. Αιωνία
του η μνήμη.

Ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για
την αναμνηστική πλακέτα που μου δόθηκε, ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ για
τις υπηρεσίες μου στο χωριό και στην Κοινότητα του Τόρνου επί
22 χρόνια. Η ενέργειά σας με τιμά ιδιαίτερα.
Μάρκος Δημήτριος
(τ. Πρόεδρος της Κοινότητας Τόρνου)

Η

χωριανή μας Μαίρη Σταθοπούλου-Ματθαίου έγραψε
ένα πολύ όμορφο ποίημα για την εγγονή της και μας
το έστειλε. Στους γονείς της μικρής και στην ίδια ευχόμαστε να
έχει η μικρούλα πάντοτε καλή υγεία και να την καμαρώνουν
όπως επιθυμούν.

«ΣΑΝ ΠΟΥΛΙ»

Πουλάκι μου, κορίτσι μου, φως και ομορφιά μου,
Με το γλυκό σου ερχομό φωτίζεις την καρδιά μου.
Ήρθε, ήρθε στη ζωή, φτεροπόδαρο πουλί,
να το, να το τώρα φτάνει, την καρδιά μου να ζεστάνει.
Στην αγκαλιά σαν σε κρατώ και σε κοιτώ, μικρό – μικρό,
θα σου το πω το μυστικό: για σένα θα’ μαι πάντα εδώ.
Τη μέρα αυτή τη μακρινή, που δεν θα αργήσει να φανεί,
με τα φτερά σου να πετάξεις, τον κόσμο όλο ν΄ αγκαλιάσεις.
Κι όταν θα ρθεις στην Καστανιά, απ΄ όπου είναι η γιαγιά,
την πλάση εκεί σαν αντικρίσεις, στον κόσμο αυτό θα θες να
ξαναζήσεις,
μία δεύτερη ζωή πολύ πιο συναρπαστική – αληθινή.
Πόσο θέλω να μαι εκεί, σαν παίρνεις νερό απ΄ την πηγή,
και το ρουφάς γουλιά – γουλιά, στην πλάση όλη να χωρέσεις
και τον χορό σου να χορέψεις.
Ευχή σου δίνω με την ψυχή, ποτέ να μην πονέσεις…
Η Γιαγιά Μαίρη Σταθοπούλου

Σε προηγούμενο φύλλο του
«Καστανιώτη»-αριθμός 128- ο
αγαπητός κ. Ευάγγελος Ν. Πέχας
μεταξύ άλλων αναμνήσεών του
από τα παιδικά του χρόνια στο
χωριό μας, αναφέρεται και σε
περιστατικό που συνέβηκε στον
πανηγυρικό εορτασμό της πρώτης
επετείου της δικτατορίας του Μεταξά, προφανώς στις 4 Αυγούστου
1937, όπου έπρεπε, σύμφωνα με
τη διαταγή των κρατούντων, σε
κάθε πόλη και χωριό να γίνουν οι
πρέπουσες εκδηλώσεις. Σύμφωνα
με τον κ. Ευάγγελο Πέχα, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος
Αθ. Κουτρούμπας στη δοξολογία
στον Άγιο Νικόλαο, εκφώνησε
τον πανηγυρικό λόγο, τον οποίο
του υπαγόρευε ο δάσκαλος του
χωριού Νικόλαος Πέχας, αφού ο
ίδιος δεν ήξερε τι και πώς να τα
πει! Μάλιστα στο τέλος έκλεισε με το «Ζήτω και εγώ»! Δεν
ξέρουμε αν τα γεγονότα έγιναν
ακριβώς έτσι, όπως τα συγκράτησε και τα αξιολόγησε η μνήμη
ενός παιδιού, όπως τότε ήταν ο κ.
Πέχας. Σ’ εμάς, τα παιδιά και τα
εγγόνια του μακαρίτη από το 1958
Νίκου Κουτρούμπα, διαβάζοντας
το κείμενο αυτό, δημιουργούνται
κάποιες απορίες, σχετικά με τις
εντυπώσεις που αφήνει για το
αγαπημένο μας πρόσωπο. Αν σκοπός του συντάκτη ήταν να δείξει
πώς διακωμωδήθηκε η δικτατορία, τότε συμφωνούμε μαζί του,
γιατί κατά διαταγήν αυθόρμητες
εκδηλώσεις δεν γίνονται. Και οι
Καστανιώτες «πειθάρχησαν» στις
εντολές και με τον τρόπο τους
γελοιοποίησαν τη δικτατορία!
Και η πίτα σωστή και ο σκύλος
χορτάτος. Δεν θέλουμε όμως,
να πιστέψουμε ότι ο κ. Πέχας
έγραψε τις αναμνήσεις του για
να αφήσει την εντύπωσή του και
σε μας ότι ο τότε Πρόεδρος της
Καστανιάς ήταν και αφελής και
αγράμματος. Γιατί αυτή η εικόνα
μένει στον ανυποψίαστο αναγνώστη. Ο Νίκος Κουτρούμπας δεν
ήταν αφελής. Ήταν έξυπνος και
δραστήριος γι’ αυτό και οι Καστανιώτες τον εμπιστεύονταν και τον
προτιμούσαν ανάμεσα σε άλλους,
επίσης αξιόλογους και κοσμογυρισμένους Καστανιώτες και τον
ψήφιζαν πρόεδρο επί σειρά ετών.
Και υπηρέτησε με ευσυνειδησία
και αυταπάρνηση το συμφέρον
του χωριού και των συμπατριωτών του για πολλά και δύσκολα
χρόνια, από το 1935-1942 και
από το 1945-1946 φυσικά ούτε
αγράμματος ήταν. Tουλάχιστον
γνώριζε, όσα γνώριζαν οι περισσότεροι συμπατριώτες του.
Όποιος είχε αποφοιτήσει από το
Δημοτικό Σχολείο εκείνη την εποχή, ήξερε καλά γράμματα. Και ως
έμπορος, επιτυχημένος μάλιστα
για τα δεδομένα του καιρού του
και των συνθηκών, ασφαλώς και
είχε ευφυΐα, διπλωματικότητα και
ευστροφία ικανοποιητική. Διηγούνταν Καστανιώτες ότι πήγαινε
στα Λακκώματα καβάλα στο μουλάρι του, διαβάζοντας εφημερίδα.
Κι εκείνο, λες και καταλάβαινε,
πήγαινε σιγά-σιγά, για να μην
διαταράσσει το διάβασμα της
εφημερίδας. Αν ήταν αγράμματος,
θα διάβαζε εφημερίδα και πόσοι
Καστανιώτες διάβαζαν εκείνη την
εποχή εφημερίδα;

Γι’ αυτό δεν συμφωνούμε με
τα γραφόμενα του αγαπητού Ευαγγέλου Ν. Πέχα Κι αν ακόμη ο
σκοπός του είναι ευθυμολογικός,
μας προσβάλλουν ως απογόνους.
Όμως μετά από 74 περίπου χρόνια
από την εκφώνηση του πανηγυρικού της δικτατορίας, ενός
πανηγυρικού που στέλνονταν και
στέλνονται στις κοινότητες από
τα τέτοιου είδους καθεστώτα για
να διαβασθούν όπως ακριβώς τα
καθεστώτα ήθελαν και θέλουν
και 53 χρόνια από το θάνατο του
παππού μου, δεν μπορούμε να
καταλάβουμε το σκοπό των γραφομένων, έστω και ως ευθυμογράφημα Αφήνουμε ήσυχη τη μνήμη
των αποθανόντων συγχωριανών
μας. Οι Καστανιώτες είχαν πάντοτε την ικανότητα να εκλέγουν
ευφυείς προέδρους γιατί οι ίδιοι
δεν στερούντο νοημοσύνης…… Γι’
αυτό αμφισβητούμε το περιστατικό,
έχοντας διαφορετική άποψη.
Νικόλαος Αθ. Κουτρούμπας

• Σημείωση
της εφημερίδας μας.
Ο αγαπητός χωριανός μας Ευάγγελος Ν. Πέχας μας έστειλε προ
δύο ετών περίπου χειρόγραφα κείμενά του, με τον γενικό τίτλο «οι
Παλιοί μας-Απ’ όσα ξέρω και μου
είπανε». Στο εισαγωγικό σημείωμά
του αναφέρει: Εγώ απλά έγραψα
κάποια γεγονότα. Η διατύπωση, η
περιγραφή, η σμίκρυνση ή η ανάπτυξη του κάθε κειμένου και η μη
αναφορά ονομάτων αν θεωρείτε
ότι προσβάλλουν κάποιους χωριανούς μας είναι στη διακριτική
ευχέρεια της εφημερίδας σας.
Ειλικρινά, εκλάβαμε το εν λόγω
κείμενο σαν ευθυμογράφημα και
για το λόγο αυτό το δημοσιεύσαμε
στη στήλη της εφημερίδας μας
«Για να ευθυμήσουμε». Είμαστε
σίγουροι επίσης ότι και ο κ. Πέχας
το έγραψε σαν ευθυμογράφημα
και δεν είχε σκοπό να προσβάλει
του απογόνους του Νικόλαου
Κουτρούμπα. Πέρα από αυτά,
το λάθος βαρύνει την εφημερίδα

μας και γι αυτό ζητούμε ειλικρινά
συγγνώμη από τον Νίκο Κουτρούμπα.
Προς τον κ. Πρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου των
Καστανιωτών Ευρυτανίας «ο
Άγιος Δημήτριος»
Αγαπητοί συγχωριανοί και
φίλοι,
Σε συνέχεια της κατά το παρελθόν έτος δωρεάς μας(μιας
βιβλιοθήκης διαφόρων βιβλίων
και λοιπών ειδών), σας γνωρίζουμε εγώ και η γυναίκα μου ότι
διαθέτουμε συμπληρωματικά για
τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου στο
χωριό μας τα παρακάτω βιβλία:
α) ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 18261974, Γ. Ρούσσου, δερματόδετοι
τόμοι 7.
β)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ,
περιοδική έκδοση ‘’ΠΡΩΙΑΣ’’,
Αθήνα 1935 δερματόδετος τόμος 1.
γ) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑ
ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ κλπ κατά και
μετά την τουρκοκρατία, Δημ. Παπακαρυά, Αθήνα 1992 τόμος 1.
δ) ΚΟΣΜΟΓΝΩΣΙΑ CURCIO,
εκδόσεις Χάρη Ζολινδάκη 1967,
δερματόδετοι τόμοι 7.
ε)Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη-Νίκα,
Αθήνα, δερματόδετος τόμος 1.
Επίσης με τη μεσολάβηση μας
το κατάστημα Ορθοπεδικών και
Ιατρικών ειδών του κ. Φωτίου Κ.
Χαντζή, Έσλιν 19-Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ, διαθέτει για το ιατρείο του
Συλλόγου μας μια ειδική ιατρική
καρέκλα που χρησιμοποιείται από
τους ασθενείς για την μέτρηση της
πίεσής των.
Τελειώνοντας σας ευχόμαστε
υγεία και δύναμη στο έργο σας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
και αγάπη
Οι συγχωριανοί και φίλοι σας
Γιάννης Μπαλαγιάννης
και Φρόσω Τσιάμη
Συνταξιούχοι Δάσκαλοι

OΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΞ’ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

- ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
- ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
- ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤ/ΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:
Ν.Δ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ.Δ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δ.Ν. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΧΟΝΤΑΙ: 9π.μ.-1 μ.μ. & 5-9 μ.μ.
εκτός Τετάρτης απογεύματος

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1, ΓΟΥΔΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 2107775918, 2107701734 ΦΑΞ¨2107701327
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 22940 77930

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

• Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα (Έκταση 888,32 m2 - άρτιο και
οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ: 6974185701)
• Οικόπεδο 910 m2 με αγροικία 60 m2 (εντός του οικισμού. Τιμή
15.000,00 €. Πληροφορίες: Τηλ: 6972018069/2103427734)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Παλιάλωνα.(Έκταση 1000 m2 - δεντροφυτεμένο με αμπέλι και καρυδιές. Πληροφορίες: Τηλ: 6972423910 /
2237080563)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος.(Έκταση 2,66 στρέμματα και με ημιτελή κατοικία. Πληροφορίες: Τηλ: 6972423910 /
2237080563)
• Ημιτελής κατοικία στην τοποθεσία Λακκώματα.(Ισόγειο, 1ος, 2ος,
Σοφίτα, σε οικόπεδο 533 m2 .Πληροφορίες: Θανάσης Καραγιώργος.
Τηλ:210 8060115/ 6942240266)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Πλάτανος(Έκταση 2540 m2 - εντός
οικισμού-οικοδομούνται 400 m2. Πληροφορίες: Βασίλης Νικολαίδης.
Τηλ: 6977625403)
• Οικόπεδο έμπροσθεν του Πολιτιστικού Κέντρου (277 τ.μ, άρτιο
και οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ.:6984239743-6907525955 απογευματινές ώρες)
• Οικόπεδο στην τοποθεσία Λακκώματα (πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Πληροφορίες: Τηλ: 210 6398877)

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Η ΓΓΕΝΙ
ΕΝ Ι ΚΗ
Κ Η ΣΣΥΥ ΝΕ
ΝΕΛΕΥ
Λ Ε Υ Σ Η ΤΟ Υ Σ ΥΛΛΟΓ
Υ ΛΛΟ ΓΟ
ΟΥΥ Μ
ΜΑΣ
ΑΣ

(συνέχεια από τη σελ. 4)

η βραδιά ήταν μεγάλη συνεχίστηκε υπό
το φως της πανσελήνου, με μια εξαιρετική
μουσική βραδιά από παιδιά της Καστανιάς.
Όλοι πέρασαν εξαιρετικά. Τραγούδησαν
και ξέχασαν για λίγο τα προβλήματα της
ζωής. Στην βραδιά αυτή προσφέρθηκαν
πίτσες και σουβλάκια κυρίως για τους
μικρούς μας φίλους αλλά κάτι τσίμπησαν
και οι μεγάλοι. Στέκομαι ιδιαιτέρως στην
συγκεκριμένη εκδήλωση διότι πιστεύω ότι
αναβαθμίζει ποιοτικώς τις εκδηλώσεις του
Συλλόγου μας.
• Στις 16 Αυγούστου η νεολαία μας στον Άγιο
Δημήτριο διοργάνωσε την αρτιότερη γιορτή για τους νέους του χωριού μας και όχι
μόνον. Πρόσεξαν και την τελευταία λεπτομέρεια. Η νεολαία ξεφάντωσε, διασκέδασε,
χόρεψε και έτσουξε και «κανά ποτηράκι»,
πάντα όμως στα πλαίσια της ευπρέπειας
και πάντα κάτω από το άγρυπνο βλέμμα
του φίλου Νίκου Μπώκου.
• Στις 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε επίσης στον Άγιο Δημήτριο το αντάμωμα των
Καστανιωτών. Μια εκδήλωση που πραγματικά την θέλουμε όλοι οι Καστανιώτες. Μια
εκδήλωση που έχει ριζωθεί βαθιά μέσα μας
και που φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Οι εκδηλώσεις της χρονιάς έκλεισαν με την
παρουσία του Συλλόγου μας την ημέρα της
εορτής του Αγίου Δημητρίου όπου προσφέρθηκαν μετά το πέρας της λειτουργίας, ντόπιο
τσίπουρο καθώς και εδέσματα από μπουφέ.
Τα οικονομικά δεδομένα – οικονομικός
απολογισμός 2011 και προϋπολογισμός 2012,
θ’ αναπτυχθούν στην συνέχεια.
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο,
εγώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλου του
Δ.Σ., δηλαδή όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μου, που με την ευκαιρία της λήξεως της
τριετίας, για την οποία έχουμε εκλεγεί θέλω να
τους ευχαριστήσω τόσο αυτούς όσο και όσους
εθελοντικά μας πρόσφεραν την βοήθειά τους
στις συλλογικές δραστηριότητες που αναπτύξαμε. Να ευχαριστήσω επίσης όλους, όσους
μας πρόσφεραν χρήματα - ειδικά στους δύσκολους καιρούς τους οποίους περνάμε - για
τους σκοπούς του Συλλόγου από την Ελλάδα
ή από την ξενιτειά, διότι χωρίς αυτούς δεν θα
μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε κανέναν από τους στόχους μας.
Εδώ τονίζω επίσης την άριστη συνεργασία
που είχαμε με την Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Δ. Καστανιάς και πιστεύω ότι εάν υπάρχει
στενότερη συνεργασία ίσως καταφέρουμε
περισσότερα.
Στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας πιστεύουμε ότι
κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για το χωριό
μας. Αλλά και από εσάς ζητάμε και κυρίως
από την νεολαία μας να συσπειρωθεί γύρω

κης πίτας την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012,
θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα σε όλες και σε
όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ και ΕΥΗΜΕΡΙΑ
στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Την
σημερινή ημέρα θα ήθελα να είμαι κοντά
σας, όμως δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν για
οικογενειακούς λόγους που οι περισσότεροι
γνωρίζετε. Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Διοίκηση του Συλλόγου, όσο
και τα μέλη του, για την καλή συνεργασία που
είχαμε και ελπίζω ότι θα έχουμε και στο μέλλον. Επίσης θέλω να συγχαρώ την Διοίκηση
του Συλλόγου και όσους συνέβαλαν με κάθε
τρόπο στο μεγάλο έργο αποπεράτωσης του
Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου στην
Καστανιά, με το οποίο δημιουργήθηκαν
χώροι Ιατρείου, αίθουσας συνεδριάσεων και
χώρος για λαογραφικό μουσείο, χώροι πολύ
χρήσιμοι και σημαντικοί για το χωριό μας.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ επίσης τόσο για
το πολύ ωραίο Καστανιώτικο Ημερολόγιο
που εκδώσατε για το 2012, όσο και για τη
συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας
«Ο Καστανιώτης», η οποία αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο επικοινωνίας των απανταχού
Καστανιωτών. Όσον αφορά τα θέματα που
απασχολούν το χωριό μας, ως Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου, προσπαθώ με όλες μου
τις δυνάμεις να αντιμετωπίσω τόσο τα τρέχοντα προβλήματα, όσο και να προωθήσω την
κατασκευή όσων περισσότερων έργων είναι
δυνατόν για το χωριό μας. Στα πλαίσια αυτά
συντάξαμε το αναγκαίο τεχνικό πρόγραμμα
του χωριού μας για το 2012, στο οποίο εντάξαμε όσα έργα μπορούσαμε, στα πλαίσια των
οικονομικών δυνατοτήτων που είχαμε. Στο
σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσω
ότι το κονδύλι που εγκρίθηκε ήταν 15.000,00€,
σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το περυσινό του 2011 που ήταν 20.500,00€ και πάρα
πολύ μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια που ήταν 37.000,00ε(λιγότερο και από
το μισό). Πέραν αυτών, το ενθαρρυντικό για
το χωριό μας είναι ότι προχωρά κανονικά η
ένταξη κατασκευής δύο μεγάλων έργων. Σε
πρόσφατη συνάντησή μου με τον Δήμαρχό
μας, με διαβεβαίωσε ότι προχωρά κανονικά
η ένταξη δύο μεγάλων έργων για την Καστανιά: Ολοκλήρωση κατασκευής της πλατείας
του χωριού μας και κατασκευή του Γηπέδου
του χωριού μας στον γνωστό χώρο στον
Άγιο Δημήτριο. Στο σημείο αυτό, θα ήταν
αγνωμοσύνη να μην αναφέρω ότι το παλαιό
Κοινοτικό Γραφείο που υπήρχε στην πλατεία,
κατασκευάσθηκε από τον αείμνηστο Πρόεδρο
του χωριού μας Κώστα Δεληκωστόπουλο,
μας εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια, όμως οι
σύγχρονες ανάγκες του χωριού, μας επέβαλλαν την κατασκευή μιας σύγχρονης πλατείας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ Εργασίας και συμμετοχής των
συγχωριανών μας σε δραστηριότητες που
βοηθούν το χωριό μας. Επειδή στο πρόσφατο
παρελθόν είχαμε πολύ μικρή συμμετοχή σε
αντίστοιχες δραστηριότητες, κάνω έκκληση προς όλες και όλους να συμμετέχουμε
δυναμικά σε κάθε περίπτωση Εθελοντικής
προσφοράς σε δραστηριότητες που βοηθούν
την επίλυση καθημερινών προβλημάτων του
χωριού μας. Τέλος θα ήθελα να ευχηθώ καλή
επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους και αν
έχουμε καλή συνεργασία με τη νέα Διοίκηση
του Συλλόγου μας, όπως είχαμε μέχρι τώρα.
Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σας δηλώσω
ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας να κάνω ότι
περνά από το χέρι μου να βοηθήσω και στα
μεγάλα και στα μικρά προβλήματα του χωριού
μας, βασιζόμενη στην αμοιβαία καλή συνεργα-

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος του Διονυσίου 79 ψήφοι, Ντέκας Αριστείδης του
Κωνσταντίνου 65, Ταραμπίκος Ανδρέας του
Χρήστου 63, Τσιώκος Αθανάσιος του Δημητρίου 58, Μπώκος Κωνσταντίνος του Αποστόλου
55, Ζηνέλη Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου
51, Παπαζαχαρίας Νικόλαος του Γεωργίου
34, Ζηνέλης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
31, Νικολαίδης Βασίλειος του Ελευθερίου 20,
Δαλακώστα Γεωργία του Ηλία 20.
Τα πρώτα επτά ονόματα ανακηρύχθηκαν
από την εφορευτική επιτροπή τακτικά μέλη και
τα τρία επόμενα αναπληρωματικά μέλη.
Για την εξελεγκτική επιτροπή είχαμε μόνο τις
απαραίτητες 3 υποψηφιότητες και εκλέχθηκαν όλοι με την ακόλουθη σειρά κατάταξης.
Ζηνέλης Χριστόφορος του Γεωργίου, Μπώκος
Νικόλαος του Αποστόλου, Ζηνέλης Αθανάσιος

σία, ώστε να καταφέρουμε στους δύσκολους
καιρούς που περνάμε, να κρατήσουμε όρθιο το
όμορφο χωριό μας. Καλή χρονιά και πάλι υγεία
και προσωπική ευτυχία στον καθένα.
Στα αρνητικά από τις εργασίες της Γ. Σ. θα
πρέπει να αναφέρουμε και να σχολιάσουμε
το γεγονός ότι προσήλθαν σχετικά λίγα Καστανιωτόπουλα για να βραβευθούν για την
επιτυχία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο
Σύλλογός μας είχε ανακοινώσει την βράβευση
δέκα παιδιών της Καστανιάς και τελικά προσήλθαν μόνο τρία.
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που
διεξήχθησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
τα παρακάτω:

του Σπυρίδωνα.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στο υπέροχο κλίμα μεταξύ των μελών του Συλλόγου
και στην οργάνωση, αφενός του καφέ που
προσφέρθηκε πριν από τις εργασίες της Γ.Σ.
και αφετέρου της μικρής δεξίωσης στον προθάλαμο του Πνευματικού Κέντρου μετά την
λήξη των εργασιών. Τα εδέσματα, το λικέρ και
τα κομμάτια της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που
προσφέρθηκαν δημιούργησαν εικόνα γιορτής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, απευθύνει ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον Καστανιώτη που ανέλαβε
το catering της ημέρας αυτής και έβαλε αρκετά
το χέρι στην τσέπη……

Η πρόεδρος του Τ.Σ. Καστανιάς
και ο ιερέας μας κατά την κατάθεση
στεφάνου στο Ηρώο του χωριού μας
την 25η Μαρτίου

μας. όπως και πέρυσι και τα προηγούμενα
χρόνια, ζητάμε προτάσεις, απόψεις, ιδέες
και οπωσδήποτε συμμετοχή, διότι μόνο έτσι
μπορούμε να πάμε μπροστά.
Σας ευχαριστώ όλους που με ακούσατε.
Εύχομαι και πάλι η χρονιά που μπήκε να
χαρίζει σε όλους μας υγεία για εμάς και τις
οικογένειές μας και ζητώ απ’ όλους αλλά και
από τον καθένα ξεχωριστά να στηρίξετε με
την συμμετοχή σας και την βοήθειά σας και
τις φετινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
του Συλλόγου μας.

Η επιστολή της Προέδρου
του Τ.Σ. Καστανιάς

Καστανιώτισσες, Καστανιώτες, Φίλοι της
Καστανιάς και του Συλλόγου μας.
Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου μας και της κοπής Πρωτοχρονιάτι-

καιν για το λόγο αυτό έγινε η κατεδάφιση
του παλιού Γραφείου. Επιπροσθέτως στη
συνάντησή μου με τον Δήμαρχό μας, πέραν
των άλλων έθεσα για μια ακόμα φορά το
πολύ σημαντικό θέμα της διάνοιξης αμαξιτού
δρόμου για τον Άγιο Νικόλαο. Ο Δήμαρχος
μου απάντησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει
δυνατότητα ένταξης και αυτού του έργου και
μετά από φορτική δική μου πίεση , δεσμεύτηκε
ότι το αμέσως επόμενο έργο που θα ενταχθεί
στπ πρόγραμμα για την Καστανιά, θα είναι
αυτό της διάνοιξης του δρόμου για τον Άγιο
Νικόλαο. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την
προσοχή σας και σε ένα άλλο σημαντικότατο
θέμα, αυτό του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ για το χωριό
μας. Επειδή όπως όλοι γνωρίζουμε περνάμε
δύσκολες στιγμές και τα δημόσια-δημοτικά
κονδύλια που εγκρίνονται για το χωριό μας
μειώνονται συνεχώς, υπάρχει μεγάλη ανάγκη

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας,
ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο
της εταιρίας Raxevsky κ. Γεώργιο Μουρτζούχο για την διάθεση αυτοκινήτου της εταιρίας
και την μεταφορά επίπλωσης
στο Πολιτιστικό μας Κέντρο. Ο
κ. Μουρτζούχος έχει διαλέξει
αρκετές φορές το χωριό μας
για ολιγοήμερες διακοπές και
είναι fan των διαδρομών στα
μονοπάτια μας, στον Κρικελοπόταμο και ειδικά των μονοπατιών του Τόρνου και του
Μικρού Πανταβρέχει. Φέτος
επέλεξε για την φωτογράφιση
της χειμερινής collection της
εταιρίας το χωριό Κορυσχάδες
και την Μαύρη Σπηλιά. Με τον
τρόπο αυτό προβάλλει την περιοχή μας και τον ευχαριστούμε
και γι’ αυτό.
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Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλων 19 & 20) έγραφε:

• ΑΝΟΙΞΗ
Άνοιξη! Η εποχή των λουλουδιών, η εποχή που ευωδιάζουν τα πάντα γύρω μας. Η εποχή με τα χρώματα, τις
ευωδιές, τα μύρα και τ’ αρώματα!
Άνοιξη! Όλα είναι φωτεινά όλα χαρούμενα. Όλα είναι ένας
ύμνος, μια γιορτή μια μελωδία! Μια διαρκής δοξολογία. Απ’
το τιτίβισμα των πουλιών μέχρι την γλυκιά ώρα του δειλινού
με το μελωδικό χτύπημα της καμπάνας του εσπερινού και
το θαμπό σούρουπο!
Άνοιξη! Οι μέρες μεγαλώνουν σιγά - σιγά και με το άνοιγμα των μπουμπουκιών κάτω από το λαμπερό φώς του ήλιου,
ξανοίγουν αυθόρμητα κι οι καρδιές μας.
«Άνοιξη μπήκε για καλά
κι η θάλασσα παιζογελά
κι ανθίζουν κήποι εντός μου» λέει ο ποιητής. Ο ποιητής
Σολωμός επίσης γράφει:

‘Απρίλης με τον έρωτα
Χορεύουν και γελούνε
..................................
και βρήκε η φύση την καλή
και την γλυκιά της ώρα.
Αλλά και ποια άλλη εποχή θα μπορούσε να εκφράσει
την νιότη «την άνοιξη της ζωής» με τους χυμούς της, την
ζωντάνια της, την ορμή της, χείμαρρο των αισθημάτων και
συναισθημάτων;
Άνοιξη Μεσογειακή, άνοιξη Ελληνική! Άνοιξη γλυκιά,
χαριτωμένη!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΥΦ. ΔΑΛΑΚΩΣΤΑ

• ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ
Οι πρόσφατες κοινοτικές εκλογές στο χωριό μας έδειξαν
μια πικρή αλήθεια: Σε πόσο δύσκολη θέση βρισκόμαστε

Η γιορτή του πατέρα

Κ

άθε χρόνο, η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, σε
πολλές χώρες παγκοσμίως, είναι αφιερωμένη στον
πατέρα. Στον στυλοβάτη του
σπιτιού, στον εγκέφαλο της οικογένειας, τον κουβαλητή, τον
τροφοδότη, τον μεροκαματιάρη.
Είναι συμπληρωματική γιορτή
της μητέρας, αν και θα έπρεπε
κατ’ εμέ να υπάρχει κοινή γιορτή
των γονέων.
Αν ψάξει κανείς στο χρόνο,
θα βρει ότι στο Φέαρμοντ της
Δυτικής Βιρζίνια των Ηνωμένων
Πολιτειών έγινε η πρώτη προσπάθεια οργανωμένου εορτασμού της Ημέρας του Πατέρα
στις 5 Ιουλίου 1908 από την
Γκρέις Γκόλντεν Κλέιτον, για να
τιμήσει τους 210 νεκρούς πατέρες που έχασαν τη ζωή τους σε
ορυχείο το Δεκέμβριο του 1907.
Η συγκεκριμένη ημέρα δεν έλαβε την απαραίτητη προσοχή και
επισκιάστηκε από άλλα γεγονότα
που συνέβησαν εκείνη την ημέρα
στην πόλη. Όλη η αναγνώριση
για την Ημέρα του Πατέρα πήγε
δυο χρόνια αργότερα στη Σονόρα
Ντοντ.(Sonora Dodd) από το Σπόουκεν (Spokane) της Ουάσιγκτον,
η οποία δεν γνώριζε τίποτε για
την προηγούμενη διοργάνωση
στη Βιρτζίνια. Ήθελε να τιμήσει τον πατέρα της, βετεράνο
του Αμερικανικού Εμφυλίου
Πολέμου καθώς και όλους τους
βετεράνους πατέρες του συγκεκριμένου πολέμου. Ύστερα από
μερικές αποτυχημένες προσπάθειες ανάδειξης της γιορτής στην
Αμερική, το 1966 ο πρόεδρος
Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το
πρώτο προεδρικό διάταγμα που
τιμούσε επισήμως τους πατέρες
και καθιέρωσε την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα του
Πατέρα. Έξι χρόνια αργότερα,
το 1972, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ
Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή
ως μόνιμη εθνική γιορτή των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Στην Αυστραλία γιορτάζεται
την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Στην Ευρώπη έπαψε να

είναι «Ημέρα του Πατέρα» αλλά
ονομάζεται «Γιορτή του Πατέρα»
(fete des peres) με αρχή από τη
Γερμανία που συνδεόταν άμεσα
με την οικογενειακή έξοδο, τη
γιορτή της μπύρας….. Η Εκκλησία
τιμά τον πατέρα του αγίου Πνεύματος αν και δεν ξεχωρίζει την
τιμή προς τους γονείς. Η εντολή
του Θεού είναι σαφέστατη: «Τίμα
τον πατέρα σου και την μητέρα
σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα
μακροχρόνιος γένη επί της γης»
.Ως σύμβολο της ημέρας επεκράτησε το τριαντάφυλλο, το
μεν άσπρο για τους ζωντανούς,
το δε κόκκινο για τους νεκρούς
πατέρες.
Συχνά ο νους μου γυρίζει
στους γονείς μου στο χωριό,
που σήμερα αναπαύονται στους
Αγίους Πάντες…. Γυρίζει σε
όλους τους Καστανιώτες πατεράδες που με κόπο και βάσανα
μεγάλωσαν τα παιδιά τους, έχοντας συμπαραστάτη και φύλακα
άγγελο τη μάνα μας, την καρδιά
της οικογένειας ...Γυρίζει στους
πατεράδες μας που από τα ξημερώματα τους έβρισκες στο
χωράφι με το τσαπί στο χέρι,
στη χειρολαβή του αλετριού,
στο μαντρί με τα ζωντανά, με
τρύπια παπούτσια στο δρόμο
Καστανιά-Γαύρο και παλαιότερα Καστανιά-Χαλίκι- Θέρμο ως
αγωγιάτες, με το τσεκούρι και το
δεμάτι στην πλάτη, φτιάχνοντας
ή μεταφέροντας ξύλα για το
χειμώνα….. Πόσοι και πόσοι από
τους Καστανιώτες πατεράδες
δεν στερήθηκαν την οικογένειά
τους για να βρεθούν στα υπόγεια εστιατόρια της Αθήνας ως
λαντζέρηδες ή σερβιτόροι….
Πόσοι και πόσοι δεν βρέθηκαν
στις φάμπρικες της Γερμανίας,
της Αυστραλίας, της Αμερικής,
στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου,
για να προσφέρουν τον επιούσιον άρτον και κάτι περισσότερο
στα παιδιά τους …..Μιλώ για τους
γονείς μας του 20ου αιώνα αλλά
και τους νεότερους γονείς, χωρίς
να λησμονώ και τους προγόνους
μας που στράβωσαν τα ποδαρά-

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΑΤΡΑ

Παραγγελίες έργων στην διεύθυνση:
Σιάτρας Νικόλαος
Πάροδος Σουλίου 12
57 500 Επανομή Θεσσαλονίκης
τηλ:6972851912

κια τους στην Αίγυπτο, στην Κωνσταντινούπολη. Γέροντες πλέον,
καθισμένοι δίπλα στο τζάκι, μαζεύουν σιγά-σιγά το κουβάρι της
ζωής τους και περιμένουν ένα
γράμμα ή ένα τηλεφώνημα από
τα παιδιά τους, για να μάθουν
κάποιο νέο από αυτά….
Θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν
Καστανιώτη πατέρα με πολυμελή
οικογένεια. Δεν έβαζε ποτέ στο
στόμα του τον μπακλαβά που
του πρόσφερες σε μια γιορτή,
αλλά τον πήγαινε στα παιδιά του.
Άμα έτρωγαν αυτά, χόρταινε κι
αυτός…….
Κάθε φορά που πηγαίνω στο
χωριό μας θυμάμαι το γέροντα
πατέρα μου να με περιμένει
με ανοιχτές τις αγκάλες…. Με
στενοχωρούσε, όταν με ρωτούσε «πότε θα έρθετε». Σήμερα
δεν με ρωτά……. Το σπίτι είναι
κλειστό, άδειο, έρημο. Όταν
αφήνω το χωριό, κανείς δεν
με αποχαιρετά. Κανείς δεν μου
κουνά το καπέλο, καθώς φεύγω
από το χωριό μας…… Όμως εγώ
θεωρώ ιερό καθήκον μου να τον
αποχαιρετήσω, να αποχαιρετήσω
τους γονείς μου, με το άναμμα
του καντηλιού τους. Θυμάμαι
χαρακτηριστικά τα τελευταία
γραπτά του πατέρα μου. Ήταν
στο νοσοκομείο, λίγες ημέρες
πριν μας αφήσει χρόνους, ανήμπορος να σηκωθεί. Μου ζήτησε
ένα χαρτί και μολύβι, κάτι να
γράψει. Του έδωσα μια χαρτοπετσέτα. Τη γέμισε ευχές για παιδιά
και εγγόνια και εγώ κάθε φορά
που τις διαβάζω, βουρκώνω…. Το
μόνο που ζήτησε από τα παιδιά
του ήταν να τον πάμε στο χωριό,
γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν
πιστεύω να μην με πάτε στο
χωριό. Καιρός θα υπάρχει και ο
δρόμος ανοικτός είναι».
Τίποτε δεν ζητούν οι γονείς
από τα παιδιά τους παρά αγάπη.
Χωρίς αυτή, κάθε άλλη προσφορά είναι χωρίς αντίκρισμα
και ελάχιστη. Δεν χρειάζεται να
θυμούμαστε τους γονείς μας
κάποια ημέρα που είναι αφιερωμένη σ’ αυτούς ως έκφραση
ευγνωμοσύνης για όσα έχουν
πράξει για τα παιδιά τους. Την
αγάπη μας, το σεβασμό μας και
την ευγνωμοσύνη μας πρέπει να
εκδηλώνουμε καθημερινά. Ένα
χαμόγελο, ένας καλός λόγος και
μια ζεστή ανοιχτή αγκαλιά τους
αρκεί…….
(πληροφορίες για τη γιορτή:
Ιντερνετ)
Δημήτριος Ζηνέλης

εμείς οι ψηφοφόροι. Δεν ξέρουμε ποιον να ψηφίσουμε, όχι
μόνο συνδυασμό, αλλά και ποιά άτομα. Όλοι μας είμαστε
υποχρεωμένοι σε όλους, όλοι τους είναι άξιοι, όλοι τους μας
έχουν στην κατάστασή τους γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε
μόνο ένας. Μόλις λείψει μια ψήφος αρχίζει η καταμέτρηση.
Ποιός μου ‘φυγε; Και ας ψήφισες τον ίδιο συνδυασμό. Όλα
αυτά μου φέρνουν στο νου τον μπάρμπα Θύμιο Κουτρούμπα, που θέλοντας να δοκιμάσει ένα συγχωριανό του, του
έδωσε ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο υπήρχε το όνομά του. Στις
εκλογές ο μπάρμπα Θύμιος δεν πήρε κανένα σταυρό και ο
ίδιος δεν ψήφισε τον εαυτό του. Το πρωί της Δευτέρας ο
χωριανός πέρασε μπροστά από το σπίτι του μπάρμπα Θύμιου
και αυτός τον ρώτησε. Με ψήφισες Κ...........; Σε ψήφισα,
Θύμιε μου. Το ξέρω, αφού ούτε η δική μου προτίμηση δε
βρέθηκε. Κόκκαλο ο άλλος.
Δημήτριος Ζηνέλης

ΔΥΟ ΑΞΕΧΑΣΤΟI ΦΙΛΟΙ

Μ

έσα σε 20 ημέρες έφυγαν για πάντα από κοντά μας δυο
καλοί και εκλεκτοί φίλοι που για 50 χρόνια είχα την τύχη
να είμαι Συνεργάτης τους ως Φορολογικός, Οικονομικός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ τη εταιρίας ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ ΑΕ.
Στις 20 του περασμένου Δεκέμβρη απεβίωσε στην Ραφήνα
Αττικής ο Χρήστος Βασ. Πουλογιάννης πρόεδρος της εταιρίας
και στις 10 Γενάρη στου Ζωγράφου, ο συνεταίρος του Γεώργιος
Δημ. Καβαλλάρης, Διευθύνων Σύμβουλος.
Και οι δυο αγωνιστές της ζωής που ο πρώτος ξεκίνησε από
την Βόρειο Ήπειρο και ο δεύτερος από την Δυτική Φραγκίστα
Ευρυτανίας συναντήθηκαν ως υπάλληλοι στην εταιρία Εστιατόρια - Ζαχαροπλαστεία ΦΛΟΚΑ ΑΕ και από κοινού ίδρυσαν την
εταιρία Εστιατόρια - Ζαχαροπλαστεία ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ ΑΕ
που είχε την εκμετάλλευση των καλυτέρων καταστημάτων της
Αθήνας, το ιστορικό εστιατόριο-ζαχαροπλαστείο ΖΩΝΑΡΣ ΑΕ
οδός Πανεπιστημίου, το εστιατόριο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
και το αναψυκτήριο στο λόφο ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ καθώς και δυο
ζαχαροπλαστεία στην πλατεία Συντάγματος για πολλά χρόνια.
Στο μισό αιώνα που πέρασε, στην εταιρία είχαν την ευκαιρία
να βρούν δουλειά με ανθρώπινες συνθήκες, καλές αμοιβές,
ασφάλιση και να εργασθούν για πολλά χρόνια πολλοί Ευρυτάνες
αλλά και χωριανοί μας που όλοι θυμούνται ότι ως διαχειριστής
της εταιρίας ο Γεώργιος Δημ. Καβαλλάρης (συμπολίτης του
Γεωργίου Καφακάρη που έσωσε την Ελλάδα στην κρίση της
δεκαετίας του 1930) υπήρξε στις υποχρεώσεις καλός. ίσως
σκληρός αλλά δίκαιος στους εργαζόμενους.
Πιστεύω ότι όσοι εργάζονται ακόμη και όσοι πήραν σύνταξη
θα θυμούνται για πάντα το ήθος, το ύφος, την καλοσύνη και
την αγάπη του Χρήστου Β. Πουλογιάννη που είχε σε όλους τους
εργαζόμενους και τη συνέπεια στις υποχρεώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Δημ. Καβαλλάρη.
Από τα βάθη της καρδιάς μου απευθύνω στους συγγενείς
τους θερμά συλλυπητήρια διότι και οι δυο υπήρξαν φίλοι και
καλοί συνεργάτες κι θα μείνουν σε όλους που τους γνώρισαν
ΑΞΕΧΑΣΤΟΙ.
ΑΘΗΝΑ 12-1-2012
ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Κουρτίνες Roman Panel. Stor
Ρολοκουρτίνες(Rollen)
Περσίδες(Vertical)
Δημήτρης Βλάχος

Λ. Φυλής 84(1ος Οροφος) Άνω Λιόσια
Τηλ: 210 2481997 Κιν: 6973090813

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Το βήμα του Προδρόμου

Στις 19 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή, έγινε η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην καφετέρια «Τρένο»
του χωριανού μας Παναγιώτη Κων/νου Χονδρογιάννη.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιελάμβανε τα
θέματα:
1. Ορισμός Προέδρου και Γραμματέα για τις εργασίες της Γ.Σ
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3. Προϋπολογισμός χρήσεως 2012
4. Οικονομικός απολογισμός των ετών 2010 & 2011
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου
6. Παρατηρήσεις και προτάσεις των μελών του Συλλόγου
7. Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας
Πρόεδρος: Σταυρόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Δημήτριος του Νικολάου
Γραμματέας: Σταυρόπουλος Λάμπρος του Ιωάννου
Ταμίας: Χονδρογιάννης Νικόλαος του Γεωργίου
Δημόσιες Σχέσεις: Ταραμπίκου Πόπη του Παναγιώτη
Μέλη: Κοστόπουλος Γεώργιος του Ελευθερίου & Χονδρογιάννης
Γεώργιος του Αποστόλου
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.: Σταυροπούλου Χρυσούλα,
Παυλίδης Γεώργιος, Σταυροπούλου Αθανασία του Δημητρίου.
Εξελεγκτικη επιτροπή: Ταραμπίκος Παναγιώτης του Θεοδώρου, Κοντογιάννης Αθανάσιος του Ιωάννου, Σταυρόπουλος
Δημήτριος του Γεωργίου
Την Κυριακή 11 Μαρτίου είχαμε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σπύρο Καραμπά, στο ξενοδοχείο ΠΑΡΝΟΝ στην Αθήνα. Στη συνάντηση αυτή, όπου παρευρέθηκαν αρκετοί Πρόεδροι
Πολιτιστικών Συλλόγων του νομού Ευρυτανίας, ο κ. Καραμπάς
μας ενημέρωσε λεπτομερώς και για κάθε χωριό ξεχωριστά, για
τα έργα που γίνονται και γι αυτά που πρόκειται να γίνουν. Η ευχάριστη είδηση για μας τους Προδρομίτες είναι ότι ακούσαμε από
το στόμα του κ. Αντιπεριφερειάρχη να μας διαβεβαιώνει ότι τα
τεχνικά έργα ασφαλτόστρωσης στον δρόμο Καστανιά-ΠροόδρομοςΡοσκά-Πανταβρέχει θα συνεχιστούν κανονικά. Για τον λόγο αυτό
μεταφέραμε στον κ. Αντιπεριφερειάρχη τις ευχαριστίες των μελών
μας και όλων των απανταχού Προδρομιτών.
Ο Παναγιώτης Κων/νου Χονδρογιάννης πρόσφερε στον Σύλλογο
εις μνήμη του πατέρα του και του γιού του Γιώργου το ποσό των
200€ για οικονομική ενίσχυση. Το Δ.Σ τον ευχαριστεί.
Αγαπητοί χωριανοί, το νέο Δ.Σ του Συλλόγου θα προσπαθήσει να
έχει συνεργασία με τον Σύλλογο της Καστανιάς και με τον Σύλλογο
του Τόρνου γι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στο χώρο της εκκλησίας του Προδρόμου, θα λειτουργήσει
και φέτος ολόκληρο τον μήνα Αύγουστο το κυλικείο μας με την
φροντίδα του συγχωριανού μας Δημήτρη Σταυρόπουλου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
27-1-2012
•
Σε ηλικία 84 ετών, έφυγε από την ζωή ο χωριανός μας
Επαμεινώνδας Ν. Χονδρογιάννης που διέμενε τα τελευταία
χρόνια στην Κτημένη Καρδίτσας.
13-2-2012
•
Σε ηλικία 79 ετών, έφυγε από την ζωή η χωριανή μας Αικατερίνη Ζαχαροπούλου του Θεοδώρου ετών 79 που διέμενε
στο Παναιτώλιο Αγρινίου.
•
Την ίδια ημέρα, σε ηλικία 64 ετών έφυγε και ο χωριανός
μας Γιώργος Σουλτάτος του Γεωργίου που διέμενε στο
Καρπενήσι.
15-2-2012
•
Έφυγε ξαφνικά από την ζωή, σε ηλικία 60 ετών η χωριανή
μας Ελένη Σταυροπούλου του Γεωργίου που διέμενε στο
Μαρούσι Αττικής
13-3-2012
•
Έφυγε από κοντά μας ο χωριανός μας Θεόδωρος Σταυρόπουλος, δικηγόρος ετών 86 που διέμενε στην περιοχή
Ζωγράφου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους
συγγενείς των εκλιπόντων.
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ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΕΣ ΕΥΖΩΝΟΙ
Δυο Καστανιώτες εύζωνοι και
φίλοι, ο Γεώργιος Δ. Ζηνέλης
και ο Ιωάννης Γεωρ. Τσατσαράγκος, γεννηθέντες το 1917,
κλάσεως 1938, φωτογραφίζονται το 1939 στο Χάνι Δελβινάκι,
όπου υπηρετούσαν τη θητεία
τους. Εκεί τους βρήκε ο πόλεμος. Αξιώθηκαν να γυρίσουν
ζωντανοί στο χωριό. Στρατεύτηκαν αναγκαστικά και στον
Εμφύλιο, πάλι μαζί, το βράδυ
στις 10 Οκτώβρη 1947, μαζί με
αρκετούς άλλους Καστανιώτες.
Και από αυτή τη δοκιμασία
επέζησαν. Ο Τσατσαράγκος με
τη λήξη του Εμφυλίου βρέθηκε
στην Πολωνία από όπου γύρισε
με τα ευεργετικά μέτρα του
Γεωργίου Παπανδρέου το 1965.
Ο μπάρμπα-Γιάννης είναι

ο μοναδικός – από όσα μέχρι σήμερα ξέρουμε- επιζών
Καστανιώτης ηρωικός πολε-

καλά και με πλήρη διαύγεια.
Μπάρμπα – Γιάννη υποκλινόμαστε
με σεβασμό και σου ευχόμαστε να

μιστής του Ελληνοϊταλικού
Πολέμου. Ζει στο Περιστέρι και
παρά τα 95 χρόνια που τον βαραίνουν και τα πολλά βάσανα στέκει

τα διακοσιαρίσεις!
Η φωτογραφία προέρχεται από
το οικογενειακό μου αρχείο.
Ζαχαρίας Ζηνέλης.
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Ο

Δήμος Καρπενησίου σε μια συντονισμένη προσπάθεια
για την ενίσχυση του τουρισμού στην Ευρυτανία, προσκάλεσε σε ένα ταξίδι γνωριμίας τα Βρετανικά τουριστικά
πρακτορεία. Εκπρόσωποι
από τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορεία εναλλακτικού
τουρισμού της Αγγλίας επισκέφθηκαν αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία περιοχές φυσικού
κάλλους και επιχειρήσεις σε
πολλά χωριά του Δήμου,
έλαβαν μέρος σε υπαίθριες
δραστηριότητες και συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους των ξενοδόχων και των
ιδιοκτητών ενοικιαζομένων
δωματίων. Στόχος τους ήταν
να διερευνήσουν τη δυνατότητα του Δήμου Καρπενησίου να φιλοξενήσει Άγγλους
τουρίστες που ενδιαφέρονται
για διακοπές στο βουνό, περιπατητικό τουρισμό, ζώα,
φυτά και φυσική ζωή στην
ύπαιθρο. Από το Καρπενήσι
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, ενθουσιασμένοι με τη
φυσική ομορφιά του τόπου,
την άψογη φιλοξενία και τις
πολλές δυνατότητες πραγματοποίησης εναλλακτικών
δραστηριοτήτων.
Στη συνέχεια το τουριστικό
πρακτορείο Sunvil δημοσίευσε
το παρακάτω άρθρο.
Μία από τις μεγαλύτερες
απολαύσεις ενός ταξιδιώτη είναι να συναντήσει το
απροσδόκητο σε ένα μέρος
που θεωρεί οικείο και να εκπλαγεί με κάτι που βρίσκεται
απλά κάπου τριγύρω. Το
Καρπενήσι αποτελεί ακριβώς
ένα τέτοιο μέρος. Στην καρδιά
της Στερεάς Ελλάδας, στο
νομό Ευρυτανίας, συναντάμε μία ορεινή, γεμάτη δάση,
καταρράκτες και αναρίθμητες
πηγές περιοχή που προσιδιάζει περισσότερο στις Ελβετικές
Άλπεις παρά στην ελληνική
ενδοχώρα. Κατά τους χειμερινούς μήνες, σκεπασμένο με
χιόνι, έχει εδώ και καιρό μετατραπεί σε «παιδική χαρά» για
τους Αθηναίους λάτρεις του
σκι που είναι πάντα πρόθυμοι
για θεαματικές διαδρομές.
Μόλις τελειώσει η χειμερινή
περίοδος, επανέρχεται με μία
πιο «βουκολική μορφή», απολαμβάνοντας τα οφέλη ενός

εύκρατου κλίματος και ενός
αέρα που φέρεται να είναι ο
πιο καθαρός σε ολόκληρη
την Ευρώπη, όπως αποδεικνύεται και από την αφθονία
του σε βλάστηση. Σίγουρα
η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά καθαρή. Αυτό σημαίνει
ότι όλες οι δραστηριότητες
που προσφέρονται αναζωογονούν τον επισκέπτη.
Είτε το επιλέξετε για σκι το
χειμώνα είτε για ανοιξιάτικες
και καλοκαιρινές δραστηριότητες όπως rafting μέσα στα
φαράγγια, ιππασία στους
πρόποδες των βουνών ή πεζοπορία στα ερείπια του παλιού μονοπατιού του Αλατιού
για τη Μαύρη Σπηλιά και τα
πολλά ακόμη μονοπάτια που
θα σας οδηγήσουν από τον

ένα καταρράκτη στον άλλο,
θα αισθανθείτε ότι ακόμα και
η ίδια η λειτουργία της αναπνοής μετατρέπεται σε κάτι
ασυνήθιστο και φρέσκο.
Την ίδια στιγμή το Καρπενήσι παραμένει βαθιά ελληνικό,
όχι μόνο λόγω της φιλοξενίας
και του τρόπου ζωής του,
αλλά και επειδή συνδυάζει
το αρχαίο με το σύγχρονο.
Ο Ηρακλής ο ίδιος λέγεται
ότι πολέμησε εδώ και αν επισκεφθείς το Μοναστήρι του
Προυσού που χρονολογείται
από τον 9ο αιώνα, χτισμένο
μέσα στους βράχους, θα
ακολουθήσεις το μονοπάτι
που κάποτε ακολούθησε η
εικόνα της Παναγίας για να
έρθει από τα βάθη της Τουρ(συνέχεια στη σελίδα 10)

Για να ευθυμήσουμε
Tα ανέκδοτά μας
Ήταν μια φορά ένας τεμπέλης που τον έλεγαν Λάλα και ζούσε
με την μητέρα του στο χωριό. Μια μέρα ο Λάλας κοιμόταν ως τις
τρείς το μεσημέρι και δεν έλεγε με τίποτα να σηκωθεί.
- Η μητέρα του μη ξέροντας τι να κάνει του φώναζε συνέχεια.
- Σήκου Λάλα’μ να πας για δλιά!
- Δεν μπουρώ μάνα, άφσιμι!
- Ώρε σήκου πιδάκι ‘μ να πάς στα γίδια
- Άφσιμι μάνα! Σείπα! Δεν μπουρώ!
- Ώρε σήκου πιδίμ απάν!! Ισί θα αρουστίης απ’ τουν ύπνου!
Σήκου Λάλα’μ να φάς του γάλα’ς!!!!
- Που ’ναι η κτάλα η τρανή μάνα;
Ο σύζυγος: Ρε γυναίκα, τώρα που πεθαίνω πες μου την αλήθεια,
ήμουν ο μοναδικός άντρας στην ζωή σου; Έλα πες μου την αλήθεια
να μην πάω μ’ αυτή την απορία στον άλλο κόσμο;
Η σύζυγος: Ναι; Τι μας λες; Kι αν δεν πεθάνεις;

Σπύρος Τσούτσος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2• 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
τηλ: 22370 24499 • fax: 22370 22488
Κινητό: 6978845826
email: kolokythi@gmail.com
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κίας. Σύμφωνα με το μύθο
(και πού δεν υπάρχει μύθος
στην Ελλάδα;), τα θαυματουργά αποτυπώματα της
Παναγίας που εμφανίστηκαν
στο βράχο, οδήγησαν στο
σημείο που βρίσκεται τώρα
το μοναστήρι. Στη σύγχρονη
ιστορία, το Καρπενήσι αποτέλεσε ένα από τα κέντρα της

βιολογικά λουκάνικα, ποικιλίες προσούτο και χοιρινό
εμποτισμένο σε κόκκινο κρασί, που ίσως συνοδεύσετε με
ένα ή δύο ποτήρια τσίπουρο.
Δεδομένου ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την πρόκληση της
οικονομικής κρίσης, έχει δώσει
ευκαιρίες σε πιο καινοτόμες
περιφερειακές αρχές, και ο

που αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της Ευρυτανίας, ο Δήμαρχος έθεσε ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάπτυξή του τη μείωση του κόστους
του πετρελαίου, αλλά και τη
μείωση του ΦΠΑ, δεδομένου
ότι η Ευρυτανία πληρώνει
τρεις φορές παραπάνω ΦΠΑ
απ’ ότι η Μύκονος.

Όμορφα τοπία από το ημερολόγιο
του Συλλόγου των “Τορνιωτών”

Εθνικής Αντίστασης κατά τη
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου, ενώ σήμερα μπορείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης στους
Κορυσχάδες.
Αναμφισβήτητα, ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε την περιοχή είναι με
αυτοκίνητο. Το Καρπενήσι
είναι περίπου 4 ώρες με το
αυτοκίνητο από την Αθήνα
(ίσως να επισκεφθείτε και τους
Δελφούς κατά τη διαδρομή),
ή 2 ώρες από τον Βόλο. Ένα
από τα οφέλη της φήμης του
ως χειμερινό θέρετρο είναι ότι
η διαμονή και η κουζίνα του
Καρπενησίου είναι εξαιρετικής
ποιότητας όλο το χρόνο. Η
πρότασή μας είναι να μείνετε
σε ένα από τα ανακαινισμένα
σπίτια στα διάφορα χωριά
προκειμένου να πάρετε μια
πραγματική αίσθηση του
τόπου. Η περιοχή φημίζεται
σε όλη την Ελλάδα για τις χοιρινές σπεσιαλιτέ που ετοιμάζονται από το αλλαντοποιείο
Στρεμμένου στο Προυσό, με

δήμος Καρπενησίου βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή προκειμένου να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις του πιο ανεξάρτητου και περίεργου ταξιδιώτη
που θέλει να ανακαλύψει
έναν από τους κρυμμένους
θησαυρούς της Ελλάδας.

Σ

ε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της
Βουλής, με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Στερεάς
Ελλάδας ο Δήμαρχός μας
επισήμανε την ανάγκη να
«ξεπαγώσουν» τα έργα τα
οποία είναι αναγκαία για τον
τόπο μας και έκανε εκτενή
αναφορά στο δρόμο ΛαμίαΚαρπενήσι-Αγρίνιο, χαρακτηρίζοντάς τον «Γέφυρα Ζωής»
για την Ευρυτανία. Επίσης
αναγνώρισε τη σπουδαιότητα
της δημοπράτησης της παράκαμψης της Μακρακώμης και
ταυτόχρονα επισήμανε την
αναγκαιότητα υλοποίησης
ακόμη περισσότερων μελετών. Σχετικά με τον τουρισμό,

Για το έργο παράκαμψης
της Μακρακώμης θυμίζουμε ότι έχει προϋπολογισμό
25.000.000 € και χρηματοδοτείται από το τομεακό ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Υποδομών.
Αντικείμενο του έργου είναι η
βελτίωση του τμήματος από
την έξοδο του Καστρίου έως
την έξοδο της Μακρακώμης,
με παρακάμψεις Μάκρης και
Μακρακώμης. Το συνολικό
μήκος των παρεμβάσεων
είναι 9,6 χιλιόμετρα, από τα
οποία τα 3,1 αφορούν διαπλάτυνση του υφιστάμενου
δρόμου και τα 6,5 νέα χάραξη. Πρόκειται να υπάρχουν
2+1 λώρίδες κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση (με αλλαγή
ανά διαστήματα από μία
σε δύο και αντίστροφα) και
κεντρική νησίδα με μεταλλικό
στηθαίο. Ακόμα πρόκειται να
κατασκευαστούν δύο μεγάλες
γέφυρες (Αρχανιόρεμα και
ρέμα Μάκρης), δύο ισόπεδοι
κόμβοι (Μάκρης και Μακρακώμης – Σπερχειάδας), μία
κάτω διάβαση, τεχνικά και τοί-

χος αντιστήριξης. Βρισκόμαστε πρακτικά λοιπόν μπροστά
στη δημιουργία μιας μεγάλης
παρέμβασης, που δρομολογεί την αναβάθμιση του
δρόμου Λαμία – Καρπενήσι σε
σύγχρονων προδιαγραφών
οδικό άξονα με ασφάλεια και
ευχέρεια στην κυκλοφορία.

Μ

ία από τις πλέον σημαντικές εκδόσεις
με πρωτοβουλία
της Πανευρυτανικής Ένωσης
παίρνει «σάρκα και οστά».
Πρόκειται για την έκδοση του
τόμου με τα παραδοσιακά
τραγούδια του τόπου μας,
που έχουν ως κορμό τους
τη συλλογή του αείμνηστου
Σπύρου Περιστέρη, ο οποίος πραγματοποίησε σχετική
αποστολή, εκ μέρους της
Ακαδημίας Αθηνών κατά τα
έτη 1960-61 σε πολλά χωριά

πολιτιστική δράση της που
εκδηλώνεται με το δημοσιευτικό (εκδοτικό), φιλανθρωπικό
και κοινωνικό έργο της, την
έκδοση πνευματικού οργάνου,
των «Ευρυτανικών Χρονικών»,
και τη συνδρομή της σε κάθε
ανάγκη και κάθε πρόβλημα
που παρουσιάζεται στην Ευρυτανία…».
Η απονομή της μεγάλης
αυτής τιμητικής διακρίσεως
έγινε στην Αίθουσα Τελετών
της Ακαδημίας Αθηνών στις
29 Δεκεμβρίου 2011 και η παραλαβή του σχετικού τίτλου της
τιμητικής διάκρισης προς την
Πανευρυτανική Ένωση έγινε
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλο.
Την πανηγυρική και λαμπρή
αυτή συνεδρία της Ακαδημίας
Αθηνών τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός της

Ο Πρόεδρος του Δ.,Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος ενώ παραλαμβάνει το σχετικό βραβείο από τον Πρόεδρο
της Ακαδημίας κ. Απόστολο Γεωργιάδη.

του τρόπου μας. Η συλλογή
αυτή συμπληρώθηκε κατά
τρόπο άριστο από τον κ. Αναστάσιο Ηλιόπουλο, Καθηγητή
της Μουσικής, αποσπασμένοι
στα Γ.Α.Κ. Νομού Ευρυτανίας,
ο οποίος συνέχισε το έργο του
Σ. Περιστέρη.

Τ

ο κορυφαίο Πνευματικό
Ίδρυμα της χώρας μας,
η Ακαδημία Αθηνών,
βράβευσε την Πανευρυτανική
Ένωση για την επί 55 χρόνια

ΟΡΕΙΝΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΦΕ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΕΥΡΥΤΗ»
Στην Καστανιά Ευρυτανίας σε ένα πέτρινο παραδοσιακού ρυθμού κτίσμα σας
περιμένει για τις αποδράσεις σας στη φύση ο ορεινός ξενώνας ΕΥΡΥΤΗ.
Στις 4 σουίτες των 60 τμ μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 4 άτομα και όλες
είναι εξοπλισμένες με τζάκι, minibar και δορυφορική τηλεόραση.
Η ΕΥΡΥΤΗ διαθέτει και 2 μικρότερα δωμάτια 32 τμ το καθένα, στα οποία
μπορούν να φιλοξενηθούν έως 4 άτομα. Είναι εξοπλισμένα με minibar και δορυφορική τηλεόραση. Επίσης διαθέτει και 5 ξύλινα ανεξάρτητα διαμερίσματα
24 τμ. εξοπλισμένα όλα με ενεργειακό τζάκι και minibar, τα οποία διατίθενται
στην τιμή από 45 ευρώ/διανυκτέρευση για δύο άτομα χωρίς πρωινό.
Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας
για κρατήσεις είναι :

2237 023 578
6982 477733
Για μια πλήρη
ξενάγηση στο χώρο
επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας

www.evriti.gr

Χώρας μας κ. Λάμπρος Παπαδήμος, ο εκπρόσωπος του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, υπουργοί, βουλευτές,
όλοι, σχεδόν, οι Ακαδημαϊκοί
και πλήθος κόσμου.
Η μέγιστη αυτή τιμητική διάκριση προς την Πανευρυτανική Ένωση από το Ανώτατο
Πνευματικό Ίδρυμα της Χώρας
μας, την Ακαδημία Αθηνών,
σίγουρα αποτελεί το επιστέγασμα της 55χρονης και πλέον
αθόρυβης, μεθοδικής και δημιουργικής λαμπρής πορείας,
δράσης και προσφοράς της
στη ζωή και τον πολιτισμό της
Ευρυτανίας. Η Ακαδημία Αθηνών επιβράβευσε με την απόφασή της αυτή το πολυσχιδές
και πλουσιότατο πολιτιστικό
έργο της Πανευρυτανικής
Ένωσης, η επιβράβευση δε
αυτή αποτελεί οπωσδήποτε
και ένα βήμα προβολής για
τον τόπο μας, την Ευρυτανία
μας, με το λαμπρό παρελθόν
της και το ελπιδοφόρο μέλλον
της.
Με την ευκαιρία που αναφερθήκαμε στην Πανευρυτανική Ένωση θα πρέπει να σας
ενημερώσουμε ότι ο Πρόεδρός
της κ. Κώστας Παπαδόπουλος
πρόσφερε στο Σύλλογό μας
αρκετούς τόμους βιβλίων
από την πολύχρονη πλούσια
εκδοτική δραστηριότητά τους
και για τον λόγο αυτό τον
ευχαριστούμε πολύ.

